
در  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  روز:  اطالعات 
واکنش به امضای تفاهم نامه ی استخباراتی ریاست عمومی امنیت ملی با سازمان 
استخبارات پاکستان گفت، سندی که خالف منافع ملی باشد، امضا نخواهد شد.
و  مطرح  وزیران  نشست شورای  در  روز گذشته  را  موضوع  این  عبداهلل  عبداهلل 
تأکید کرد که هر سندی که منافع ملی را صدمه بزند و در تضاد با منافع امنیت 

ملی کشور باشد، با هیچ کشوری امضا نخواهد شد. او گفت...

اطالعات روز: اداره ی هم بستگی ملی وزارت اهیا و انکشاف دهات خبر داده 
که 21 پروژه انکشافی در والیت بلخ به بهره برداری سپرده شد. ریاست رسانه های 
برنامه ی هم بستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات با نشر خبرنامه ای گفته که 
این پروژه ها با هزینه ی بیش از 44 میلیون افغانی در ولسوالی  کلدار آن والیت 
شبنه،  یک  روز  »به  آمده:  اداره  این  خبرنامه ای  در  گرفت.  قرار  استفاده  مورد 
21 پروژه ی برنامه ی همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولسوالی 

کلدار والیت بلخ تکمیل و مورد استفاده مردم قرار گرفت...

حکومت وحدت ملی افغانستان در زمانی به نه ماهه گی اش می رسد که این کشور 

در چندین جبهه با چالش های جدی مواجه است. احساس امید و آسودگی که  پیش 

از انتخابات سال گذشته وجود داشت اکنون جایش را به درجه ی ناراحت کننده ا ی از 

دل سردی و شکاکیت، انداختن بار تقصیر بر گردن یک دیگر و دخالت سؤاستفاده گران 

داخلی و منطقه ای داده است.   انتخابات بی نتیجه ی سال گذشته ...             صفحه4

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در نامه محرمانه ای که اخیرا به نخست 

دیگر،  ماه  یک  حداکثر  تا  که  است  خواسته  کشور  این  از  فرستاده،  پاکستان  وزیر 

رهبران طالبان افغان را که در پاکستان مستقر هستند بازداشت کند. آقای غنی همچنین 

خواستار افزایش عملیات  امنیتی علیه شبکه حقانی شده و از پاکستان خواسته است 

تا پناهگاه های طالبان را در آن کشور نابود سازد...                                        صفحه 5

هر کشوری در جهان دوست دارد با برخی از دستاوردهای اجتماعی، 

باشد.  متمایز  دیگر ویژگی هایش  و  پرورش  و  آموزش  زیبایی طبیعی، 

در حالی که افغانستان با داشتن مناظر طبیعی و رویدادهای تاریخی 

اتحاد جماهیر شوروی سابق می تواند  تهاجم  مشخصی چون شکست 

متمایز باشد، از چند مدت بدین سو بزرگ ترین تولیدکننده تریاک که مواد 

خام هیروئین است، بوده و از این جهت متمایز بوده است. سازمان ملل 

متحد سال گذشته برداشت تریاک در افغانستان را 6400 تن برآورد کرد 

که 90 درصد تولید کل جهان را تشکیل می دهد؛ از این رو ...
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عبداهلل عبداهلل: 
سندی که در تضاد با منافع ملی باشد،

 امضا نخواهد شد

21 پروژه انکشافی در والیت بلخ 
به بهره برداری سپرده شد

چگونه می توان از بردن افغانستان 
به بن بست پرهیز کرد؟

نامه رئیس جمهور غنی به نواز شریف 
به چه معناست؟

جمهوری مواد مخدر 
افغانستان
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از موضع ضعیف با طالبان مذاکره نمی کنیم
رییس جمهور : 



برای  گذشته  روز  غنی  جمهور  رییس  روز:  اطالعات 
هرات  والیت  به  رسیدن اش،  قدرت  به  از  بعد  بار  دومین 
مذاکرات  به  اشاره  با  سفر  این  در  غنی  آقای  کرد.  سفر 
برای مصالحه  از موضع ضعیف  صلح گفت که حکومت 
که  افزود  او  کرد.  نخواهد  گفتگو  گروه های شورشی،  با 
که  است  این  آن ها  هدف  و  شده  تحمیل  ما  بر  جنگ 

حکومت از موضع ضعیف با آنان مذاکره کند.
امنیتی  نیروهای  عمل کرد  از  سخنرانی اش  در  غنی  آقای 
امنیتی کشور وعده سپرد که  نیروهای  به  قدردانی کرد و 
تالش ها و شجاعت سربازان نادیده گرفته نخواهد شد و بر 
نظامی داده خواهد  ترفیع  به آن ها  بنیاد کارکرد سربازان، 

شد.
برای  را  کشور  غرب  حوزه ی  امنیتی  نیروهای  تالش  او 
این  که  گفت  و  کرد  ستایش  هراس افگنان  سرکوب 

با  غنی  داده اند.  هراس افگنان  به  سنگین  جواب  نیروها، 
نیروها گفت: »ملت امروز به خاطر  تأکید بر کارکرد این 
نگه بانان  شما  می کشند.  راحت  نفس  شما  قربانی های 
دشمنان  و  شورشیان  که  گفت  او  هستید«.  ملی  وحدت 
شمالی کشور  و  غربی  جنوبی،  مناطق  بر  تمرکز جنگ  با 
باعث  که  بزنند  هم  بر  را  اقتصادی  پروژه های  می خواهند 
که  کرد  عالوه  جمهور  رییس  می شود.  افغانستان  آبادی 
پای خود  به  تا  باشیم  نداشته  فرصت  می خواهند  »دشمنان 
ایستاد شویم. مصمم هستیم که به پای خود ایستاد شویم«.
از سوی هم رییس جمهور غنی در نشستی با سران مردمی، 
تحوالت  وعده ی  هرات  دینی  علمای  و  مدنی  فعاالن 

بزرگ را به مردم این والیت داد.
به  باید  هرات  شیندند  ولسوالی  ناامنی های  که  گفت  او 
نباید زخم  برود و »شیندند دیگر  بین  از  زودترین فرصت 

ناسور افغانستان باشد«.
نزدیک،  آینده ی  در  که  افزود  غنی  جمهور  رییس 
کوچ کتر  ولسوالی  چندین  به  شیندند  بزرگ  ولسوالی 

تبدیل خواهد شد.
ولسوالی  مردم  اخیراً  که  حالی ست  در  او  گفته ی  این 
اداری  به واحد  این ولسوالی  شیندند خواستار مبدل شدن 

والیت شده بودند.
از صحبت هایش گفت که  هم چنان آقای غنی در بخشی 
نیروی هوایی کشور  برنامه هایی را برای تقویت  حکومت 
روی دست دارد. او افزود: »در دو هفته ی آینده شما شاهد 

چند حرکت بسیار آشکار خواهید بود«.
در این سفر لوی درستیز قوای مسلح ، وزیر خارجه، وزیر 
نمایندگان  از اعضای مجلس  معادن و پطرولیم و شماری 

رییس جمهور غنی را همراهی می کردند.

رییس  عبداهلل،  عبداهلل  روز:  اطالعات 
واکنش  در  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی 
ریاست  استخباراتی  تفاهم نامه ی  امضای  به 
استخبارات  سازمان  با  ملی  امنیت  عمومی 
پاکستان گفت، سندی که خالف منافع ملی 

باشد، امضا نخواهد شد.
عبداهلل عبداهلل این موضوع را روز گذشته در 
تأکید کرد  نشست شورای وزیران مطرح و 
که هر سندی که منافع ملی را صدمه بزند و 
با  امنیت ملی کشور باشد،  با منافع  در تضاد 

هیچ کشوری امضا نخواهد شد.
که  می دهیم  اطمینان  مردم  »به  گفت:  او 

حکومت با منافع ملی مردم معامله نمی کند«.
رییس اجرایی افزود: »با همه رابطه ی خوب 
از  مردم  کتاب.  و  حساب  با  خواهیم؛  می 
سوگند  و  کردیم  تعهد  ما  و  دارند  توقع  ما 
خوردیم. حفظ منافع ملی و امنیت ملی کشور 
در صدر اولویت ما قرار دارد و رهنمای ما در 

هر تصمیم بوده و خواهد بود«.
این  به  حالی  در  حکومت  اجرایی  رییس 
هفته  دو  حدود  که  می کند  اشاره  موضوع 

عمومی  ریاست  که  شد  پخش  خبری  پیش 
سازمان  با  را  تفاهمنامه ی  ملی،  امنیت 
است،  رسانده  امضا  به  پاکستان  استخبارات 
استخبارات  سازمان  تفاهم نامه  این  بنیاد  بر 
را  افغانستان  ملی   امنیت  نیروهای  پاکستان 
آموزش و تجهیز خواهد کرد و هر دو نهاد 
استخباراتی، در راستای مبارزه با هراس افگنی 

هم کاری می کنند.
اما سخن گوی اداره امنیت ملی، در ) دوشنبه 
آموزش  و  تجهیز  که  کرد  اعالم  ثور(   28
سازمان  سوی  از  ملی  امنیت  نیروهای 
امضاء  تفاهم نامه ای  پاکستان جز  استخبارات 

شده با پاکستان نیست.
اعضای  تند مردم،  این موضوع واکنش های 
مجلس نمایندگان و سنا، حامد کرزی، رییس 
جمهور سابق و رییس های سابق امنیت ملی را 

به همراه داشت.
ملی  امنیت  عمومی  ریاست  هم  سوی  از 
در)یک شنبه 3 جوزا( با نشر خبرنامه ای اعالم 
کرد که این اداره پنج شرط را برای امضای 
امنیت  اداره ی  میان  استخباراتی  تفاهم نامه ی 

ملی افغانستان و سازمان استخبارات پاکستان 
در نظر گرفته است و قبل از عملی شدن این 
اجرایی"  او  "نهایی  تفاهم نامه   این  شرط ها، 

نمی باشد.
پنج  این  مورد  در  ملی  امنیت  در خبرنامه ای 
باید  اول  مرحله ی  در  که  است  آمده  شرط 
این  صالحیت های  و  حدود  چوب،  چهار 
تعیین شود.  تفاهم نامه توسط رییس جمهور 
تفاهم نامه  متن  پیش نویس  دوم  مرحله ی  در 
از سوی متخصصان دولت )ریاست عمومی 
امنیت ملی، وزارت خارجه، ریاست اجرایی 
حکومت و دفتر شورای امنیت ملی( بررسی 
باید  سوم  مرحله ی  در  شوند.  کارشناسی  و 
روی پیش نویس تفاهم نامه در نشست شورای 
چهارم   مرحله ی  در  شود.  بحث  ملی  امنیت 
با  ملی  اجماع  جهت  مشورتی  نشست  یک 
بزرگان سیاسی، رهبران جهادی و نمایندگان 
مجلس برگزار شود و در مرحله ی پنجم متن 

تفاهم نامه به دولت پاکستان سپرده می شود.
این  به  واکنش  در  نمایندگان  مجلس 
جمهور  رییس  ملی  امنیت  مشاور  موضوع، 

به مجلس فراخواند؛  امنیت ملی را  و رییس 
کمیسیون های  به  ملی  امنیت  رییس  تنها  اما 
سه گانه مجلس حاضر شدند و نشست پشت 

دروازه های بسته برگزار شد.
مجلس  و  مردم  سوی  از  انتقادها  افزایش  با 
در)سه  ملی  امنیت  شورای  دفتر  نمایندگان، 
شنبه 5 جوزا( با نشر خبرنامه ای اعالم کرد که 
این شورا مسئول تهیه پیش نویس تفاهم نامه ی 
استخباراتی میان اداره ی امنیت ملی و اداره ی 
مسئولیت  و  نبوده  پاکستان  استخبارات 
هماهنگی روند مشوره دهی آن را نیز به عده 

نداشته است.
با این حال آقای عبداهلل در نشست دیروزی 
با اشاره به تعهد و مسئولیت  شورای وزیران 
حکومت در برابر مردم و نارضایتی مردم از 
هفته های  »در  کرد:  تأکید  حکومت  اعمال 
گذشته، موضوع امضای یادداشت تفاهم که 
حدش  درهمان  بود؛  شده  شد،  نشانی  یک 
اما  به میان آورد؛  بین مردم  سوال های را در 
مردم باید اطمینان داشته باشند که حکومت 

با منافع ملی مردم  و کشور معامله نمی کند«.

و  اهیا  وزارت  ملی  هم بستگی  اداره ی  روز:  اطالعات 
انکشاف دهات خبر داده که 21 پروژه انکشافی در والیت 

بلخ به بهره برداری سپرده شد.
و  احیا  وزارت  ملی  هم بستگی  برنامه ی  رسانه های  ریاست 
با  پروژه ها  این  که  گفته  خبرنامه ای  نشر  با  دهات  انکشاف 
آن  کلدار  ولسوالی   در  افغانی  میلیون   44 از  بیش  هزینه ی 

والیت مورد استفاده قرار گرفت.

در خبرنامه ای این اداره آمده: »به روز یک شبنه، 21 پروژه ی 
در  دهات  انکشاف  و  احیا  وزارت  ملی  همبستگی  برنامه ی 
ولسوالی کلدار والیت بلخ تکمیل و مورد استفاده مردم قرار 

گرفت«.
این اداره افزوده که این پروژه ها شامل تمدید شبکه ی برق 
شهری به طول 74 کیلو متر با نصب 6 پایه ترانسفارمر برق  
مزایای  از  پایه آهن کانکریتی می  باشند که  و نصب 1479 

روستا   21 به  مربوط  خانواده    4007 حدود  پروژه ها،  این 
مستفید خواهند شد. هم چنان برنامه ی هم بستگی ملی وزارت 
احیا وانکشاف دهات ) 934 ( قریه را در والیت بلخ  تحت 
پوشش قرار داده است و تا به حال توانسته  2065  پروژه را در 

سکتورهای مختلف تکمیل و مورد استفاده قرار دهد.
از سوی هم این اداره گفته که بیش از  300 پروژه ی دیگر 

برنامه ی هم بستگی ملی در این والیت تحت کار می باشند. 

اطالعات روز: مسئوالن نهاد حمایت کننده 
رسانه های آزاد افغانستان)نی( با انتقاد از عدم 
دادن اطالعات مسئوالن امنیتی به خبرنگاران 
به  دسترسی  قانون  این که  با  می گوید، 
اطالعات توسط رییس جمهور توشیح شده؛ 
یکی  اطالعات  به  دست رسی  هم  تاهنوز  اما 
در  خبرنگان  فراروی  اصلی  مشکالت  از 

افغانستان می باشد.
روز  نهاد  این  رییس  توحیدی،  اهلل  صدیق 
گذشته در نشست خبری در کابل گفت: »پس 
از توشیح قانون دسترسی به اطالعات، گمان 
می رفت که خبرنگاران، دیگر برای دریافت 
با  اما  نمی شوند؛  مواجه  مشکل  با  معلومات 
عمده ترین  از  معضل  این  روز،  هر  گذشت 

چالش های فراراه خبرنگاران می باشد«.
آقای توحیدی افزود که نه تنها در کابل بلکه 
مشکل  این  با  خبرنگاران  نیز  والیت ها  در 
مواجه اند. او گفت، زمانی که خبرنگاران برای 

پوشش خبری یک رویداد یا یک موضوع و 
گرفتن معلومات به مسئوالن مراجعه می کنند، 
مواجه  مسئوالن  این  طرف  از  پاسخ  عدم  با 

می شوند.
به  نسبت  مشکل  این  که  این  به  اشاره  با  او 
حکومت  »در  گفت:  شده،  بیش تر  گذشته 

اداره  از مسئوالن در یک  قبلی حداقل یکی 
اکنون  اما  می شد؛  اطالعات  ارائه  به  حاضر 
قریب به اتفاق تمام مسئوالن دولتی در کابل 
در  اطالعاتی  که  نیستند  حاضر  والیت ها  و 

اختیار رسانه ها قرار دهند«.
تمام  به  که  خواست  جمهور  رییس  از  او 

را  معلومات  آنان  تا  بدهند  دستور  مسئوالن 
رییس  از  و  دهند  قرار  خبرنگاران  اختیار  در 
دست رسی  موضوع  که  خواست  نیز  اجرایی 
خبرنگاران به اطالعات را در آجندای نشست 
با  شورای وزیران شامل نموده و در صحبت 
برنامه ی  مشکل  این  حل  برای  وزیران  تمام 

قانونی روی دست بگیرند.
از سوی هم آقای توحیدی از افزایش خشونت 
علیه خبرنگاران، در سه ماه اخیر ابراز نگرانی 
کرد و گفت که برخی از مسئوالن، مقام های 
دولتی و نمایندگان در والیت ها، خبرنگاران 

را تهدید می کنند.
را  خبرنگاران  فراروی  مشکالت  توحیدی 
پیش  چندی  که  دانست  فیصله ای  از  ناشی 
است.  گرفته  ملی صورت  امنیت  شورای  در 
او افزود که به استثنای ارگان امنیتی، بسیاری 
با  معلومات  ارائه  زمینه  در  وزارت خانه ها  از 

خبرنگاران هم کاری نکرده اند.

2
رییس جمهور : 

از موضع ضعیف با طالبان مذاکره نمی کنیم

عبداهلل عبداهلل: 
سندی که در تضاد با منافع ملی باشد، امضا نخواهد شد

21 پروژه انکشافی در والیت بلخ به بهره برداری سپرده شد

نی:
 مسئوالن به خبرنگاران اطالعات نمی دهند

آیا موضع افغانستان
 در روند صلح تغییر خواهد کرد؟

شهریار فرهمند
در  به والیت هرات  در سفر  روز گذشته  رییس جمهور غنی 

جمع رسبازان ارتش ملی گفت که افغانستان جنگ را با جنگ 

مخالفان  با  ضعیف  موضع  از  هیچگاه  و  داد  خواهد  جواب 

جنگ  که  گفت  غنی  آقای  کرد.  نخواهد  صلح  دولت  مسلح 

جاری بر افغانستان تحمیل شده و تاکید کرد که جواب مشت 

را با مشت می دهد. 

مخالفان  را  طالبان  این  از  پیش  اما  غنی  جمهور  رییس 

و  پاکستان  به  اتکا  با  سپس  و  بود  خوانده  دولت  سیاسی 

چین، فاز جدیدی در روند مصالحه گشود؛ فازی که تا هنوز 

سیاسی  هزینه  های  اما  نشده،  گشوده  برایش  روزنه ای  هیچ 

به  غنی  آقای  است.  گذاشته  افغانستان  دست  روی  زیادی 

محض پا گذاشنت به ارگ ریاست جمهوری، صلح را اولویت 

نخست دولتش اعالم کرد و نخستین سفرهای خارجی  اش 

به حامیت  متهم  که  دو کشوری  ریاض،  و  اسالم  آباد  به  را 

پروسه مصالحه  در  دوگانه  بازی  و  دولت  مخالفین مسلح  از 

را  مصالحه  پروسه  منطقه ی  راهکار  تا  داد  انجام  هستند، 

اسالم  آباد  به  سفرش  نخستین  در  غنی  آقای  کند.  جستجو 

تعهدات سیاست  مداران  از  امیدوار  و  راولپندی، دل  خوش  و 

صلح،  روند  با  همکاری  خصوص  در  پاکستان  نظامیان  و 

بیرون  در  امیدواری  و  این دل  خوشی  اما  بازگشت؛  کابل  به 

وعده  های  مکرر  تکرار  را  آن  و همه   نداشت  بازتابی  ارگ  از 

نیز که  ریاض  و  پاکستان خواندند. چین  و دروغین  فریبنده 

هرکدام اضالع معادله  منطقه ی طرح جدید صلح آقای غنی 

بودند، در این راستا کاری از پیش نربدند. پکن و ریاض بارها 

از تعهد و تالش  شان در روند صلح افغانستان سخن گفتند؛ 

صلح  روند  با  بازی گر  دو  این  عملی  همکاری  هیچ گاه  اما 

افغانستان دیده نشد.

جنگ و درگیری در افغانستان ادامه یافت و گروه طالبان و 

رهربان آن در پاکستان و افغانستان، هم چنان بر طبل جنگ 

با  ارتباط  تنها تغییر محسوس در  و دهشت  افگنی می  کوبند. 

و  به شامل  جنوب  از  جغرافیای جنگ  تغییر  و صلح،  جنگ 

طالبان  می  باشد.  افغانستان  در  ناامنی  ها  و گسرتش  تشدید 

برنامه  ی جدی و تجهیزات جنگی پیرشفته و قوی  با  اکنون 

با دولت می  جنگند و ده  ها گروه تررویستی خطرناک دیگر با 

آن  ها یک  جا شده  اند.

بازی  واقعیت  از  غنی  جمهور  رییس  اکنون  می  رسد  نظر  به 

صداقت  عدم  است.  شده  آگاه  افغانستان  صلح  و  جنگ 

برای  صلح   روند  در  منطقه ی  بازی گران  دیگر  و  پاکستان 

رییس جمهور ثابت شده و لزوم استفاده از زور و پاسخ متقابل 

را درک کرده است.

و  طالبان  با  ارتباط  در  قبلی  حکومت  مداراجویانه  ی  راهربد 

سنگین  هزینه های  سیاست  این  بود.  اشتباه  مصالحه  روند 

قدرت   سبب  و  کرد  تحمیل  افغانستان  بر  سیاسی  و  امنیتی 

گیری دوباره  ی طالبان گردید. حکومت افغانستان با سیاست 

بخشش و مدارا، ده  ها فرمانده مهم و خطرناک این گروه را به 

پیشواز مصالحه از زندان  های افغانستان و آمریکا آزاد کرد و 

به این گروه فرصت توان  یابی دوباره داد.

کشیدن  دست   توهم  و  دولت  وقت  از  قبل  خوش  بینی های 

از  غفلت  و  مبارزه  روند  در  سستی  سبب  جنگ،  از  طالبان 

آمادگی  های امنیتی و استخباراتی شد. طالبان اما با استفاده 

از این فرصت سنگرهای خود را مستحکم ساختند و شعله های 

جنگ و دهشت را در افغانستان گسرتش دادند.

راهربد  در  جمهور  رییس  که  است  رسیده  وقتش  اکنون 

نظر  با جنگ و صلح تجدید  ارتباط  در  قبلی  اشتباه حکومت 

و منطقه،  افغانستان  واقعیت های موجود  به  توجه  با  و  کرده 

سیاست تازه  ای را در این ارتباط در پیش بگیر د. سیاست ها و 

تالش های ناکام رییس جمهور کرزی در روند صلح، تجربه ی 

بگیرد.  از آن درس  باید  خوبی است و حکومت وحدت ملی 

را  دهشت  افگنی  و  تروریسم  با  مبارزه  سنگرهای  باید  دولت 

در  با  و  از موضع قدرت  را  روند صلح  و  نگهدارد  زنده  و  گرم 

نظرگرفنت واقعیت های جاری دنبال کند.
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از  برخی  با  دارد  دوست  جهان  در  کشوری  هر 
و  آموزش  طبیعی،  زیبایی  اجتماعی،  دستاوردهای 
پرورش و دیگر ویژگی هایش متمایز باشد. در حالی 
رویدادهای  و  طبیعی  مناظر  داشتن  با  افغانستان  که 
اتحاد  تهاجم  شکست  چون  مشخصی  تاریخی 
جماهیر شوروی سابق می تواند متمایز باشد، از چند 
که  تریاک  تولیدکننده  بزرگ ترین  بدین سو  مدت 
مواد خام هیروئین است، بوده و از این جهت متمایز 
بوده است. سازمان ملل متحد سال گذشته برداشت 
تریاک در افغانستان را 6400 تن برآورد کرد که 90 
درصد تولید کل جهان را تشکیل می دهد؛ از این رو 

»افغانستان جمهوری مواد مخدر« است. 
منبع  کشور  از  تمایز  این  کننده ی  ویران  پیامدهای 
خواب آور  شهرک های  در  حتا  و  اروپا  تا  گرفته 
بیش  هیروئین  جایی که  امریکا،  روستایی  مناطق 
است،  ارزان تر  و  فراوان تر  دیگری  زمانی  هر  از 
پودری ها  تعداد  افغانستان،  در  می شود.  احساس 
وزارت  گزارش های  به  نظر  است.  افزایش  حال  در 
افغانستان، 11 درصد  و حکومت  امریکا  خارجه ی 
افغان ها به اشکال مختلف تریاک استفاده می کنند. 
باشد.  باالترین رقم معتادان در جهان  این می تواند 
نوجوانان و حتا کودکان زیر 10 سال به این مشکل 
مبتال اند. با کمال تعجب، درصد افغان هایی که مواد 
مخدر استفاده می کند در مناطق روستایی باالتر از 
هرگونه  فاقد  که  کشوری  در  است.  کالن  شهرهای 
شبکه ی اجتماعی، آموزش و پرورش و مراقبت های 
پودری ها  است.  حادتر  مشکل  این  است؛  صحی 
دریای  اند.  شده  طرد  جامعه  اعضای  دیگر  توسط 
در  می کند،  تقسیم  بخش  دو  به  را  شهر  که  کابل 
استفاده  برای  و  است  خشک  اکثرا  تابستان  جریان 
می کند.  فراهم  موقتی  پناه گاه  مخدر  مواد  کنندگان 
بوده  پودری هایی  از  بسیاری  شاهد  کابل  در  من 
را  مرگ  انتظار  کابل  دریای  پل های  زیر  در  که  ام 

می کشند. 
اکتوبر  ماه  در  افغانستان  در  خشخاش  کشت  فصل 
اواخر  تا  مختلف،  مناطق  به  بسته  و  می شود  آغاز 
اواخر  در  تریاک  شیره ی  می یابد.  ادامه  نوامبر  ماه 
بنابراین  تابستان جمع آوری می شود.  اوایل  تا  بهار 
سال  در  که  این  و  است  برداشت  فصل  اوج  اکنون 
بود، مشخص  اندازه خواهد  جاری محصوالت چه 
به طور مسحور کننده ی  نیست. گل های خشخاش 
را  برداشت، روستاها  آغاز فصل  از  قبل  و  زیباست 
بزرگ ترین  می بخشند.  زینت  شان  رنگ های  با 
مزارع کوکنار در والیت هلمند در جنوب افغانستان 

از تولید کنندگان  قندهار، یکی دیگر  با والیت  که 
تریاک، هم مرز است؛ وجود دارند. به دلیل طوالنی 
تریاک،  برداشت  عملیات  بودن  زحمت  پر  و 
کشاورزان عادی ای که تریاک کشت می کنند نیروی 
انسانی کافی برای این کار ندارند. بنابر این بسیاری 
از افراد مانند بچه های مکتب و معلمان شروع به کار 
می کنند. در مواردی کارگران مهاجر از والیت های 
هم جوار استخدام می شوند که در روند کند و پرکار 

برداشت تریاک کمک کنند. 
هنگامی که گل می ریزد و غوزه پخته می شود؛ زمان 
آن فرا می رسد که ماده شیری از داخل آن استخراج 
افرا،  شود. روی غوزه، شبیه بهره برداری از درخت 
انجام  عصر  جریان  در  کار  این  می شود.  بریده 
می شود. شیره ی شیری ضخیم )تریاک خام( بسیار 
می شود.  جمع  غوزه  روی  و  می شود  جاری  آرام 
مسئول جمع آوری صبح زود بر می گردد و شیره را با 
یک تیغ جمع آوری می کند. آن ها از یک غوزه به 
غوزه ی دیگر می روند و تریاک خام را در قوطی یا 

ظروف مشابه جمع آوری می کنند.
کشاورز محصولش را به عمده فروش می فروشد و 
پیچیده آغاز می شود. چندین  نتیجه، یک سفر  در 
سنگین  مالیات  آن  از  که  طالبان  شمول  به  الیه، 
جمع آوری می کنند و این یکی از راه های سودآور 
دارند.  دست  آن  در  نیز  است،  جنگ  مالی  تامین 
مناطق  در  البراتوارهایی که  در  سرانجام  تریاک 
موقعیت  و دیگر جاها  پاکستان  بلوچستان  بی قانون 
دارند به هیروئین تبدیل می شوند و سپس به دیگر 

بخش های جهان قاچاق می شود. 
در گذشته، قبل از سال 1978 و فرورفتن این کشور 
که  ندارد  وجود  نشانه ی  هیچ  مرج،  و  هرج  در 
مخدر  مواد  کننده ی  صادر  کشور  یک  افغانستان 
بوده باشد. در حالی که خشخاش هزاران سال پیش 
استفاده  برای  اکثرا  اما  می شد،  کشت  ارتفاعات  در 
برخی ها  بود.  کوچک  بسیار  مقیاس  در  و  محلی 
جاری  بی ثباتی  و  جنگ  که  می کنند  استدالل 
استدالل  من  است.  مخدر  مواد  ازدیاد  نتیجه ی 
می کنم که علت اصلی آن ناامنی است که به نوبت 
حکومت  بودن  فاسد  و  بودن  بی اثر  نتیجه ی  خود، 
پس از سال 2002 است. بسیاری از جنگ ساالران 
تداوم  را  مجازات  از  معافیت  فرهنگ  که  پیشین 
بخشی  مستقیم  غیر  یا  مستقیم  طور  به  می بخشند، 
این  از  بسیاری  هم چنین  اند.  بوده  حکومت  از 
و  ازدیاد کشت  مستقیم در  به شکل  جنگ ساالران 
جنوبی  والیت های  در  ویژه  به  خشخاش،  قاچاق 

هلمند، قندهار و نیمروز دست داشته اند. 
تمایز  بر  که  دارد  وجود  افغانستان  برای  امکان  این 
کننده ی  تولید  بزرگ ترین  عنوان  به  کشور  این 
تریاک فایق آید. اما برای انجام این کار، ضرورت 
حاشیه  به  و  حکومت  ترکیب  در  اساسی  تغییرات 
دارد. طالبان  راندن خشخاش/جنگ ساالران وجود 
افغانستان حاکم  بر  هنوز  که  زمانی  در سال 2000، 
بودند، کشت تریاک را ممنوع قرار دادند. محصول 
تریاک از حدود 3000 تن در سال 2000، به 180 
تن در سال 2001 کاهش یافت. اگر طالبان توانست 
و  شایسته  حکومت  یک  بدهد،  انجام  را  کار  این 
را  کار  این  می تواند  نیز  افغانستان  مرکزی  مشروع 

انجام بدهد.

پیامدهای ویران کننده ی این تمایز 
از کشور منبع گرفته تا اروپا و حتا در 

شهرک های خواب آور مناطق روستایی 
امریکا، جایی که هیروئین بیش از هر 

زمانی دیگری فراوان تر و ارزان تر 
است، احساس می شود. در افغانستان، 

تعداد پودری ها در حال افزایش است. 
نظر به گزارش های وزارت خارجه ی 

امریکا و حکومت افغانستان، 11 درصد 
افغان ها به اشکال مختلف تریاک 

استفاده می کنند. این می تواند باالترین 
رقم معتادان در جهان باشد. نوجوانان 

و حتا کودکان زیر 10 سال به این 
مشکل مبتال اند. با کمال تعجب، درصد 

افغان هایی که مواد مخدر استفاده 
می کند در مناطق روستایی باالتر از 

شهرهای کالن است. در کشوری که 
فاقد هرگونه شبکه ی اجتماعی، آموزش 

و پرورش و مراقبت های صحی است؛ 
این مشکل حادتر است. پودری ها 

توسط دیگر اعضای جامعه طرد شده 
اند. دریای کابل که شهر را به دو بخش 
تقسیم می کند، در جریان تابستان اکثرا 
خشک است و برای استفاده کنندگان 

مواد مخدر پناه گاه موقتی فراهم 
می کند. من در کابل شاهد بسیاری 
از پودری هایی بوده ام که در زیر 

پل های دریای کابل انتظار مرگ را 
می کشند. 
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را  متفاوت خودش  تعریف  امکانات هر جامعه،  و  به رشایط  نظر  کودکان 

ما  نداریم.  دیگر  مردم های  و  کشورها  تعریف های  به  کاری  ما  اما  دارند 

تعریف  نوع  دو  ما  باشیم.  داشته  را  خود  تعریف  که  داریم  عقل  این قدر 

از  پیش  نر،  کودکان  خواهر!  کودکان  نر،  کودکان  داریم.  کودک  از 

آن ها  روی  باید  و  اند  باروری  آماده ی  که  باشند  استعدادی  دنیای  این که 

پای  جای  پا  دقیقاً  بعد،  سال  چند  که  است  مردانی  شود،  رسمایه گذاری 

ما می گذارند. یعنی اگر کمی بهرت رشح بدهم، بعضی از کودکان امروز، 

دزدها و راه گیران فرداست. بعضی از کودکان امروز، وکالی پارملان چند 

شان  بعضی های  می کنند.  وزن  دالر  با  را  چیز  همه  که  است  بعد  سال 

حتی  می رسند  تخت  و  تاج  و  ریاست  به  خود  پدر  خاطر  از  مستقیامً  که 

بعضی های  باشند.  نداشته  کله  در  فکر  نخود  نیم  و  سواد  قیران  دو  اگر 

داد.  خواهند  گپ  را  هم دیگر  دخرت  دوست  و  شد  خواهند  حوزه  آمر  شان 

انتخابات را مردار خواهند کرد. بعضی های شان هم در  بعضی های شان 

و  متقلب  مقامات  تیلیفونی  متاس  و  صوتی  فایل  دنبال  انتخابات  دوران 

بی وجدان خواهند گشت. بعضی های شان جهنم پل سوخته را داغ خواهند 

کرد. خالصه، کودکان امروز، نسلی است که خیلی تفاوت از ما نخواهند 

داشت. 

کودکان خواهر امروزی، هامن خواهران فردای ما خواهد بود. چیزی که 

امروز است. نه حق کار دارند، نه امنیت اجتامعی دارند، نه به رای و اراده ی 

شان احرتام گذاشته می شود و در کل، شبیه کاالی است که مالکیت شان 

از کودکان خواهر، هامن دخرتبچه هاست. دخرت  منظور  دارند.  مردان  را 

اما  داشت  خواهند  را  جامعه  مادران  و  خواهران  عنوان  فردا  که  بچه های 

جامعه همیشه در کمین آن ها خواهد بود. 

هر کسی ادعا کند که کودکان امروز، چراغان آینده ی این کشور است و 

کشور را از این بدبختی و مصیبت نجات خواهند داد، او یا خیلی بی شعور 

است یا کور! چرا؟ دلیلش واضح است. کودکان در هر جامعه ی آماده ی 

یاد  را  زندگی  کودکان  نخواهیم  چه  بخواهیم،  چه  ما  است.  یادگیری 

خواهند گرفت. الگوی زندگی از یک جامعه تا جامعه ی دیگر فرق می کند. 

زندگی  یک  برای  زهری  الگوی  داریم،  زندگی  برای  امروز  ما  که  الگوی 

انسانی است. انگار رهربان حکومتی ما هیچ زمانی عاقل نبوده اند و کاری 

زندگی  و  اند. خود رهربان که عمر  نداده  انجام  این جامعه  آینده ی  برای 

خویش را در جنگ، دروغ، فریب، تجاوز و وحشی گری سپری کرده و هیچ 

مشکلی در آن منی بیند. اما هیچ توجهی برای کودکان این خاک در طول 

تاریخ نشده است، هیچ الگوی بهرت از این زندگی کثیفی که فعالً جریان 

دارد، وجود نداشته و کسی هم در پی ایجاد آن نبوده است. 

کودکان امروز ما میان انبوه از حیوانات وحشی رها شده و نباید هم تصور 

بود  خواهد  طبیعی  بیایند،  بیرون  آدم  مهلکه  از  آن ها  که  باشیم  داشته 

به  ما  که  هامن گونه  درست  باشند.  فردا  وحشی های  امروز،  کودکان  که 

کنید  تصور  منی کنیم.  دریغ  هم  از  را  زهری  هیچ  و  افتاده ایم  هم  جان 

که آقای ارشف غنی به عنوان رییس جمهور این مملکت، روزانه چه قدر 

حقوقی  چه  و  نقض  را  ارزش های  چه  روزانه  می کند؟  بازار  روانه ی  دروغ 

را  محدودیت های  چه  و  نابود  را  فرصت های  چه  روزانه  می کند؟  سلب  را 

از  و  می دهد  قانونی  وجهه  چه گونه  را  کارها  این  متام  بعد  می کند؟  خلق 

سوی چه کسانی هم توجیه و تقدیر می شود؟ متام این ها به کودکان ربط 

دارد. کودکان هر روزی را که پشت رس بگذارند، یک قدم به ارشف غنی 

امروزی نزدیک می شوند. یک قدم به عبدالله و امتر و بقیه ی دولت مردان 

نزدیک می شوند. این بازی کثیفی که فعالً در جریان است، ادامه خواهد 

یافت. هامن گونه که رسدمداران فعلی حکومت هیچ توجهی برای رشد و 

تربیت سامل کودکان این جامعه ندارند، فردا هم توجهی نخواهد شد و این 

این  که  تا  قول شاعر:  به  مداوم خواهد شد.  افغانستان،  بدبختی  رسیال 

مکتب است و این مال/ حال طفالن خراب می بینم. 

این  کودکان  حق  در  درست  کار  توقع  نباید  غنی  ارشف  مثل  آدم های  از 

برای  مطلوب  رشایط  می تواند  که  آدم های  تنها  باشیم.  داشته  رسزمین 

درک  قدرت  شده،  پیر  که  آن های  است.  جوانان  کنند،  درک  را  کودکان 

که  بپرسند  از خود  اند، می توانند  که جوان  آن های  ندارند.  را  این مسئله 

می بود؟  باید  چگونه  داشت؟  کم  را  چیزی  چه  آن ها  کودکانه ی  دنیای 

آن ها  کودکانه ی  دنیای  که  موضوع  این  به  توجه  و  نبوده؟  ایده آل  چرا 

برنخواهند گشت، پس چطور می توان فرصت الزم را برای زندگی کودکان 

بودن  با  این رسزمین فراهم کرد؟ چطور می توان  آینده ی  و  آینده ی حال 

جنگ ساالرانی که جز خون آن ها را آرام منی کنند، بازی ها را طوری رقم 

بزنیم ک کودکان کم ترین آسیب را ببیند؟ چه کار کنیم که فرصت شگوفا 

شدن استعداد های کودکان، نسوزد؟ چطور می توانیم بازی گران قدرت را 

تباه  که  ما  نکنند!  تباه  را  رسزمین  این  کودکان  زندکی  که  بدهیم  قناعت 

آن ها  نگذاریم  دریابیم.  را  خویش  فردای  و  امروز  کودکان  بیایید  شدیم، 

نیز مثل ما بسوزند! پدران ما یا به این مسئله نرسیدند یا هم اگر رسیدند، 

عمداً زندگی ما را نابود کردند، حداقل ما این کار را نکنیم. 

خبرنگار ناراضی

تعریف افغانی کودک

هادی دریابی
نویسنده: عبدالله شریف برگردان: حمید مهدویمنبع: هوفنگتن پست



نه  به  زمانی  در  افغانستان  ملی  وحدت  حکومت 
با  جبهه  چندین  در  کشور  این  که  می رسد  ماهه گی اش 
چالش های جدی مواجه است. احساس امید و آسودگی 
اکنون  داشت  انتخابات سال گذشته وجود  از  پیش  که  
و  دل سردی  از  ناراحت کننده ا ی  درجه ی  به  را  جایش 
و  یک دیگر  گردن  بر  تقصیر  بار  انداختن  شکاکیت، 
است.    داده  منطقه ای  و  داخلی  سؤاستفاده گران  دخالت 
یک  ایجاد  به  منجر  گذشته  سال  بی نتیجه ی  انتخابات 
به  اشرف غنی  بی سابقه شد که در آن  سازوکار سیاسی 
رییس  حیث  به  عبدالله  عبدالله  و  جمهور  رییس  حیث 

اجرائیه ظهور کردند. 
خواهد  سیاسی  بن بست  وضعی  چنین  نهایی  پیامد 
برطرف  برای  افغانستان  مسئول  سیاسی  رهبران  که  بود 
بدترشدن  از  و  شوند  کار  به  دست  باید  فورا  آن  کردن 
به  نسبت  مردم  اعتماد  حکومت داری و ضعیف تر شدن 

حکومت جلوگیری کنند.
میان دو  را  تازه ی همکاری  راه حل های فوری، احساس 
باید  همکاری  این  کرد.  خواهد  ایجاد  رهبری کننده  تیم 
بر اساس توافق سیاسی ماه سپتامبر سال گذشته صورت 

گیرد که بحران انتخابات را پایان بخشید.
اقدامات ناکافی دوام دار برای تکمیل برنامه ها 

می توانند  و  صمیمی ست  رهبر  هردو  مناسبات  آنکه  با  
تنش   که  زمانی  ویژه   به  کنند،  بحث  مسایل  روی  هم  با 
برنامه ریزی های  اجرای  برای  اما  می آید،  وجود  به 
نیز،  و  آنها  تکمیل  برای  دوام دار  اقدامات  استراتژیک 

هماهنگی بین دو رییس وجود ندارد. 
در نتیجه، تیم های آنان برای تسوید پالیسی های معنادار 
و معطوف به اصالحات با هم تماس خیلی اندک دارند. 
برای  جدید  ملی  وحدت  حکومت  که  می رفت  انتظار 
انتظار  آن  برای  مدت ها  از  مردم  که  اصالحاتی  آوردن 
و  انتخاباتی(  نظام  در  اصالحات  شمول  )به  کشیده اند 
و  باشند  داشته  مشترک  برنامه ی  خوب  حکومت داری 
مناسبات با تمویل کنندگان بین المللی را از سر بگیرند و 
توقعات مردم را از طریق برنامه ها و ابتکارات هدف مند 
امنیتی  نیروهای  از  و  کنند  مدیریت  اقتصادی  محرک 
افغانستان بدون قید و شرط حمایت نمایند. اما در بهترین 
بوده  خم  و  پرپیچ  کنون  تا  حکومت  کارکرد  توصیف، 

است. 
اکنون بسیاری از مردم افغانستان به این باور رسیده اند که 
حکومت نخست باید مشکالت و نگرانی های داخلی را 
رفع می کرد و پیش از انجام مانورهای کالن در سیاست 
پیچیده ی  تالش های  آن  برجسته ی  نمونه ی  که  خارجی 
حکومت  ابهت  است،  پاکستان  طریق  از  صلح  آوردن 
استراتژی  ساختن  و  تیمی  کار  طریق  از  را  ملی  وحدت 

مشترک تثبیت می کرد. 
رفتن  امور سبب دست  دقیق  نکردن  اولویت بندی  شاید 

بخشی از انرژی و فرصت ها شده باشد.
)Geo-strategy of war( استراتژی جغرافیایی جنگ
ارتباط  برقراری  برای  غنی  دلیرانه ی  تالش های  وجود  با 
با طالبان از طریق بازی دپلماتیک با دخالت اسالم آباد، 
پیوستِن  برای  طالبان  ملیشه های  ریاض،  و  بیجینگ 
معنادار به یک جبهه ی سیاسی تمایلی اندکی نشان داده 

اند. 

حکومت  اقدامات  این  از  شورشیان  آن،  جای  به  اما 
افغانستان، نفع سیاسی و نظامی برده اند.  

از گفت وگوهای  نشده  تأیید  با وجود آنکه گزارش های 
اعضای  و  افغانستان  حکومت  نمایندگان  بین  سری 
شورای کویته ی طالبان وجود دارد، شمار دیگری از آنان 
مصمم هستند که نبرد مسلحانه ی شان را ادامه دهند. این 
نیز،  در حالی ست که هواداران دولت اسالمی )داعش( 
مورد  خود،  برای  جای پایی  بازکردن  برای  را  محیط  این 
اند  باور  این  بر  ناظران  از  آزمایش قرار می دهند. بعضی 
و چین حمایت  پاکستان  توسط  که  این گفت وگوها  که 

می شود، پیشرفتی مثبت است. 
و  خشونت  سطح  رفتن  باال  آیا  که  نیست  روشن  هنوز 
تالش برای به دست آوردن کنترل بعضی مناطق در شمال 
و غرب کشور بخشی از تالش طالبان برای قدرت نمایی 
بین کسانی که طرفدار  نتیجه ی شگاف  یا  سیاسی است 
پیوستن به روند صلح هستند و فرماندهان سرکش آنان؟   
اما آنچه مردم را بیش از هر عامل دیگری نگران می سازد،  
از  ابتکارهایی  وجود  با  است.  ملی  وحدت  حکومت 
تا هنوز استراتژی  طرف عبدالله،  حکومت وحدت ملی 
مشترک برای چگونگی برخورد با مسایل مرتبط با جنگ 
و صلح، نساخته است. هیچ استراتژی منسجم در رابطه به 

دیگر اولویت های ملی نیز وجود ندارد. 
رویه ای  شرم آور  اتفاق  چندین  گذشته،  ماه  چند  در 
به  است،  افتاده  اتفاق  حکومت(  طرزالعمل  با  )مرتبط 
شمول یک تفاهم نامه ی جنجال برانگیز بین سازمان های 
این  تهیه ی  برای  پاکستان.  و  افغانستان  استخبارات 
توافق نامه مشوره ی مناسب و اقدامات تعقیبی درست در 
نظر گرفته نشده بود و واکنش شدید سیاسی و اجتماعی 
را در پَی داشت. این واکنش ها هر روز شدیدتر می شوند. 
رسیدن دسته های مسلح و غیرنظامی پاکستان، به شمول 
پیکارجویان آسیای مرکزی و خانواده های آنان که بر اثر 
بیجاشده اند،  پاکستان،  قبایلی  مناطق  در  نظامی  عملیات 
عین  در  است.  افزوده   افغانستان  مردم  نگرانی های  به 
زمان،  هزارها خانواده ی پناهنده  بدون هیچ گونه اطالع یا 

همکاری قبلی، از پاکستان اخراج شده اند. 
اعتماد  خود  امنیتی  نیروهای  به  به  افغانستان  مردم 
که  داده شود  اطمینان  آنان  به  باید  دیگر  بار  اما  دارند.  
دست آوردهای 14 سال اخیر در معامله های منطقه ای و 

عجله ی سیاسی فروخته نمی شود.
رکود اقتصادی 

با وجود شایعه پراگنی پیش بینی کنندگان روز قیامت برای 
افغانستان، اقتصاد این کشور در حالت سقوط آزاد قرار 
ندارد، اما راکد است و در وضعیت نامطلوب قرار دارد. 
بخشی از این وضعیت میراث به جا مانده از رژیم قبلی 
است- میراثی که مشخصه ی آن فساد و ضیاع است. اما 
و  سرمایه گذاری  تشویق  عدم  دلیل  به  آن  دیگر  بخش 
است  آمده  میان  به  خصوصی  بخش  سرمایه های  انتقال 

که توسط سه عامل زیر رقم خورده:
یافتن  پایان  سبب  که  خارجی  نیروهای  شدن  بیرون   •
دیگر  و  ساختمانی  امنیتی،  لوجیستیکی،  قرارداد  هزارها 

قراردادها شد. 
• کاهش کمک ها و منابع مالی خارجی که زیر ضوابط 

و شرایط جدید قرار گرفتند. 

• فضای مسموم سیاسی و تهدید روانی 
بی کاری،   افزایش  اعتماد،   رفتن  بین  از  وضع،  این  پیامد 
افزایش فعالیت های جنایت کارانه و در بعضی موارد، میل 

شدید بعضی ها به ترک کشور بوده است. 
به جای بلند بردن توقعات غیرواقع بینانه و سخنرانی های 
باید توقعات را مدیریت کند و در رابطه  غرا،  حکومت 
به بی ثباتی رشد اقتصادی و درآمد در آینده ی نزدیک،  
صادقانه برخورد کند. باید به مردم افغانستان گفته شود که 
شاید  که  بود  استثنایی  فرصت  یک  گذشته  دهه ی  یک 

هرگز تکرار نشود. 
برنامه ی  یک  باید  تیم  هردو  عاجل تر،  چیز  همه  از 
برنامه ی  بر سر یک  اولویت های کاری مشترک بسازند، 
کاری توافق کنند و آن را به نهادهای اجرایی محول کنند 

تا به شکل مسئوالنه و حساب ده، عملی سازند. 
نقش حکومت داری و نهادها

به رهبری،  رابطه  ماه گذشته،  درس های زیادی در  نه  از 
برای  دولتی  نهادهای  در  اعتماد  نبود  و  اجرا  مدیریت،  

آموختن وجود دارد. 
تقریبا هشت ماه وقت گرفت تا تیم ها بر سر تشکیل کابینه 
رنج  آن  آسیب  از  هنوز  تا  حکومت داری  کنند.  توافق 
می برد و نهادها به تازگی راه شان را پیدا کرده اند. رییس 
و  نهادها  ضعیف  رهبری  باید  اجرائیه  رییس  و  جمهور 
به موقع و  را رفع کنند و آوردن اصالحاِت  فراگیر  فساد 

تقاضای مردم برای ارائه ی خدمات را جدی بگیرند. 
با آنکه غنی برای ایجاد انرژی مجدد در نهادهای دولتی 
است، یک  پالن کاری صد روزه حساب کرده  بر یک 
دوره ی طوالنی ایستادگی و از دست دادن انرژی کاری، 
اکنون یک پالن خیلی قوی تر الزم است تا تمام نیروها 
در داخل و بیرون از ساختار حکومت با هم وصل شوند. 
فاسد سطح  مقام های  تعقیب  برای  اخیر حکومت  اقدام 
برای  اما  است.  شده  مواجه  مردم  استقبال  با  متوسط، 
به  رابطه  در  انداخته شده،  تعویق  به  تحقیقات  ادامه ی 
سیاسی  اراده ی  قدرت مند  و  بلندرتبه  مقام های  فساد 

وجود ندارد. 
کار تیمی

که  ملی  وحدت  حکومت  موفقیت  عامل  مهم ترین 
بدون  نیست.  قناعت بخش  به هیچ وجه  تیمی ست  کاری 
و  انتخاباتی  گره های  بازکردن  برای  طرف  هردو  توافق 
تیمی  مؤثر  کار  مانع  که  روانی  سنگین  فضای  شکستن 
می شوند، کارکرد و مؤثریت حکومت هم چنان ضعیف 

و ناهماهنگ خواهد ماند. 
گرفتن  نظر  در  به  نیاز  استراتژیک  تصمیم های  تمام 
دیدگاه های هردو طرف دارد تا اجماعی حاصل شود که 
در آن منافع کشور در نظر گرفته شود و از جنجال های 

غیرضروری سیاسی پرهیز گردد. 
و  ناامنی  گسترش  که  است  این  همه  از  مهم تر  نکته ی 
ضعف در حکومت داری وضعیت را بدتر از این می سازد 
و دروازه  را برای وارد شدن تیوری های توطئه باز می کند. 
ماهی  گِل آلود،  آب  این  از  سؤاستفاده کنندگان،  آن گاه، 
ادامه  این وضع  اگر  مقصود شان را شکار خواهند کرد. 
بازنده  همه،  از  مهم تر  نمی شود؛  برنده  کسی  هیچ  یابد، 
هر  به  روزی،  چنین  به  رسیدن  از  بود.  افغانستان خواهد 

قیمتی باید جلوگیری شود. 

مدافعان حق رای زنان - 3
»در  کرد  اعالم   1867 در  نایتینگل  فلورانس   
گذرانده  دولتی  ادارات  در  من  سال هایی که 
به حق رای  نیاز  ام که  ام، هرگز احساس نکرده 
تصدیق  را  آن  ضرورت  بعدها  او  گرچه  دارم«. 
با  زنان  که  بود  باور  این  بر  همیشه  اما  کرد، 
مشکالت دیگری مقابل هستند که رسیدگی به 
نگار  روزنامه  است.  ضروری تر  مراتب  به  آن ها 
تایید  نیز  مارتینو  هریت  برجسته،  نویسنده ی  و 
انجام  حال  در  زنی  دیدن  از  که»جامعه  می کرد 
کاری که ثابت کرده است توانایی اش را دارد، 

شادمان خواهد بود«. 
را  خود  بودن  فمنیسم  ضد  پاتر،  باتریکس   
این گونه توجیه کرد: »حقیقت این است که من 
هرگز از محرومیت های رنج نبرده ام که احساس 
کرده باشم بخاطر زن بودنم، بر من تحمیل شده 
دیگری  تناقض  لیبرال،  مارکهام  وایولت  باشد«. 
»برتر  روشنی  به  زنان  از  بسیاری  کرد:  مطرح  را 
از مردان هستند؛ بنابراین من دوست ندارم ببینم 
با مردان تالش می کنند«. در  برابری  برای  آن ها 
1889، روزنامه نگار و رمان نویس مشهور، خانم 
ادعا را مطرح کرد که »روند  این  هامفری وارد، 
رهایی زنان از انقیاد مردان، اکنون به جایی رسیده 
محدود  را  آن  زنان  فیزیکی  ساختار  که  است 
می کند«. ملکه ویکتوریا گاهی از طرف مدافعان 
حق رای زنان، با صمیمیت به عنوان نمونه ای یاد 
انجام  توانایی  زنان  آن چه  از  بخشی  که  می شد 
لی  باربارا  مثال،  برای  نشان می داد.  دارند  را  آن 
ما،  گرامی  »ملکه ی  که  داشت  اظهار  اسمیت 
وظیفه ی دشواری که به عنوان ملکه بر عهده ی 
او بوده را به خوبی انجام داد و هم زمان مادری 
ملکه  اما خود  بود«.  فرزند  زیاد  تعداد  با  خوب 
ویکتوریا آشکارا بیزاری خود را علیه »بالهت، 
بی خردی و شرارت« طرفداران حقوق زنان اعالم 

می کرد. 
لی  باربارا  اطراف  که  النگهام  میدان  حلقه ی 
در  مهمی  نقش  بود،  شده  تشکیل  اسمیت 
به حق رای و  نزاع طوالنی و دشوار دست یابی 
اوایل  در  داشت.  زنان  دیگر  مبارزات  هم چنین 
1866، آن ها دادخواستی برای حق رای با 1499 
امضا ترتیب دادند و تاکید کردند که باید واژه ی 
 »)man( جایگزین »انسان »)person(شخص«
شود تا تمام مالکان زمین، بدون تمایز میان دو 
جنس، از حقوق شهروندی بهره مند شوند. امیلی 
دیویس که از تاثیرگذارترین مبارزان در زمینه ی 
تحصیالت زنان بود، این دادخواست را به جان 
استوارت میل تحویل داد که کتاب »انقیاد زنان« 
او به تازگی منتشر شده بود. میل این دادخواست 
را در ماه جون 1866 رسما به پارلمان ارائه کرد. 
همان گونه که آن ها انتظار داشتند، دادخواست با 
194 رای در برابر 73 رای، رد شد؛ اما آن ها همین 
را به عنوان آغازی تشویق کننده در نظر گرفتند. 
که  واکنش های خصومت آمیزی  تعداد  احتماال 
دریافت کردند نیز برای آن ها به معنای تاییدی 
 the« بر تاثیرگذاری آن بود. برای مثال، مجله ی
که  نوشت  تمسخرآمیز  حالتی  با   »Spectator
توانایی  و  ظرفیت  کشور،  سراسر  در  زن  بیست 
سیاسی ندارند و زنان، گفتگوهای سیاسی را »غیر 

واقعی، جلف و تجملی« کرده اند.
اکتبر  در  دوستانش،  از  گروهی  و  اسمیت  لی 
لندن  در  گارت  الیزابت  خانه ی  در   ،1866
رای  حق  از  دفاع  کمیته ی  و  کردند  مالقات 
»جمعیت  بعد،  سال  یک  که  دادند  تشکیل  را 
حامیان حق رای زنان در لندن« نامیده شد. آن ها 
 3000 از  بیش  که  دادند  ترتیب  دادخواستی 
امضا برای آن جمع آوری کردند. هم چنین، لی 
اسمیت رساله ای با عنوان »دالیل اعطای حقوق 
نشریه های  کرد.  منتشر  را  زنان«  به  شهروندی 
 the Fortnightly« و »Cornhill« زیادی شامل
حق  به  مربوط  منازعات  انتشار  از   ،»Review
همان  در  حدودا  کردند.  خودداری  زنان  رای 
در  مشابه  انجمنی  بکر  لیدیا  نام  به  زنی  زمان، 
مطلبی  از خواندن  بعد  او  داد.  تشکیل  منچستر 
بود  شده  عالقه مند  مساله  این  به  اسمیت  لی  از 
را  زنان«  رای  حق  حامیان  )محلی(  »کمیته ی  و 
تاسیس کرد. خیلی زود گروه های طرفدار حق 
برمینگهام،  و  ادینبورگ  بریستول،  در  زنان  رای 
اهمیت  گروه ها  این  کردند.  دنبال  را  آن ها  کار 
خود در زنده نگه داشتن این مساله و نگه داشتن 
پیش رو  دهه های  طول  در  را  پارلمان  بر  فشار 
متعددی  عمومی  مالقات های  کردند.  اثبات 
داده  تشکیل  منچستر  و  لندن  در  مخصوصا 
گروه  عضو  که  پارکرست  ریچارد  می شد. 
منچستر بود، مجله ی »دیدگاه زنان انگلیسی« را 
در 1866 تاسیس کرد. این نشریه کمک مهمی 
برای عمومی کردن منازعات مربوط به مبارزات 

حق رای زنان بود.
رای  حق  طرفداران  میان  که  زیادی  اختالفات 
وجود  تاکتیک ها  مورد  در  مخصوصا  زنان، 
اسمیت  لی  باربارا  بود.  ناپذیر  اجتناب  داشت، 
کمیته ی  صوری  منشی  عنوان  به  بعدها  گرچه 
لندن تعیین شد، اما خیلی زود از هرگونه اشتراک 
جان  با  او  کرد.  خودداری  کمیته  در  رسمی 
داشتند  تاکید  که  تیلور  هریت  و  میل  استوارت 
حضور مردان در کمیته ضروری است مخالف 
بود. میل نیز با وجود حمایت های اولیه اش، از 
تاکتیک های  که  بعدی  قدم های  در  همراهی 
شدیدتری در آن استفاده می شد کناره گیری کرد. 
او مخصوصا مخالف »انگیزه ها و تاکتیک های 
عوامانه و کم ارزش« بعضی از زنان در منچستر 
بود  شده  ثابت  زمان  آن  تا  این،  بر  عالوه  بود. 
و  است  دشوار  بسیار  رای  حق  برای  مبارزه  که 
دست یابی به آن، به زمان خیلی بیشتر از آن چه 
مدافعانش پیش بینی کرده بودند، نیاز دارد. این 
در  سال  هر   ،1870 دهه ی  سراسر  در  موضوع 
پارلمان بحث می شد اما شکست می خورد. یکی 
از اعضای حزب محافظه کار در 1871 بیان کرد 
که زنان –که طبیعتا احساساتی و لطیف هستند- 
باید از »اجبار در شرکت در آشوب های سیاسی« 
محافظت شوند. عرصه ی مناسب یک زن، خانه 
و وظیفه اش، –و لذت بزرگ زندگی اش- همسر، 
خواهر یا دختر خوبی بودن است. به باور او اگر 
به  منجر  داشتند،  پارلمان  در  زیادی  تاثیر  زنان 
»اتحادهای شتابزده با همسایگان دسیسه چین و 
فریب کار، قانون گذاری های بی پروا، آشوب های 

داخلی و شکایت های احساساتی« می شد. 
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مقدمه ای کوتاه بر فمینیسم 
 Feminism: A Very short(

)introduction
نویسنده: مارگارت والترز

انتشارات: آکسفورد 
مترجم: معصومه عرفانی

بخش بیست و هفتم

نویسنده: عمرصمد  برگردان: جواد زاولستانی منبع: الجزیره 

چگونه می توان از بردن افغانستان
 به بن بست پرهیز کرد؟

بار دیگر باید به مردم افغانستان اطمینان داده شود که دست آوردهای 14 سال اخیر 
در معامله های منطقه ای فروخته منی شوند. 



5

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکتهابرای متعلمین و محصلین
750 افغانی

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.

    سه شنبه12 جوزا، 1394سال چهارم شماره 850

zaki.daryabi2@gmail.com  صاحب امتياز و مديرمسئول:  ذكي دريابي
معاون مديرمسئول: حميرا رسا

سردبير: بشير ياوری
دبير خبر: عصمت اهلل سروش                            

ويراستار: ناصری
صفحه آرا:  هادی دريابی

dailyetilaatroz@gmail.com :ايميل
آدرس: كابل، كارته سه، سرک دهم 

قيمت: 10 افغانی
شماره تماس:0789645160

مسئول توزيع: روح اهلل مرادی 0776940454  /  0792919322

یادداشت های سخیداد هاتف

ایم،  کالن  بس  از  شما،  و  من  یعنی  کالنها،  ما 

مثال  نمی بینیم.  اصال  را  کوچک  چیزهای  بعضی 

از یک سو روز کودک را به تمامی کودکان جهان 

وقت  هر  دیگر  سوی  از  و  می گوییم،  تبریک 

بخواهیم کار کسی را کم بزنیم یا رفتاری را تحقیر 

کنیم، می گوییم »کودکانه است«. آن چیز کوچکی 

که در این میان نمی بینیم این است که اگر کودک 

جوجولی  و  جانی  جان  و  نازی  ناز  قدر  این 

اش  توصیف  کودک  روز  در  که  است  موگولی 

چیست  »کودکانه«  تحقیرآمیز  صفت  آن  می کنیم، 

به هم دیگر می دهیم؟  پیوسته  ما کالن ها،  ما،  که 

یا  است،  بد  کودکانه  است،  خوب  کودک  نکند 

چه؟ 

بعد، ما کالن ها شرم که نداریم. کارهایی می کنیم 

چون  اما  ندارند،  کودکان  با  نسبتی  هیچ  که 

می دانیم که کودکان بی دفاع اند به پلک زدنی آن 

وقتی  مثال  می دهیم.  »کودکانه«  صفت  را  کارها 

کسی  چه  که  کردند  دعوا  این  سر  حوزه  آمر  دو 

برای  بیشتر  استحقاق  بنابراین  و  است  مجنون تر 

وصال فالن لیلی فالکت زده دارد، ما که نزاع این 

دو آمر صاحب را دیدیم، می گوییم: »اه، این کار 

شان واقعا کودکانه است«. 

مطمئن  که  می کنیم  اضافه  هم  »واقعا«  قید  یک 

تا حاال  انصافا شما  ایم. ولی  شویم درست گفته 

شنیده اید که دو کودک ابتدا برای آمر حوزه شدن 

در صد جا زمین ادب بوسیده باشند و تملق گفته 

باشند و بعد که آمر حوزه شدند سر دلربایان شهر 

با هم دعوا کنند؟ 

وقتی که رئیس جمهور سهمیه ی عسل ارگ مندان 

کودکانه  کارش  این  می گوییم  می کند،  قطع  را 

است. شما اوال دیده اید که کودکی از کمک های 

بین المللی هزاران دالر را بردارد و با آن برای خود 

که  اید  دیده  گاه،  آن  بخرد؟  عسل  کیلو  هزاران 

کمک  امرخیل  ضیاءالحق  از  و  زده  الف  کودکی 

رئیس  رسیده  آسمان  بر  اش  قهقهه  و  طلبیده 

جمهور شود و فورا عسل برادران را قطع کند؟ 

مردم  به  که  اید  دیده  را  کدام کودک  تا حاال  شما 

کنند؟  خطاب  مآب  جاللت  را  او  بدهد  دستور 

هیچ  اما  است،  کودکانه  کار  این  بگویید  شما 

کودکی تا حاال چنین کاری نکرده. 

با  می خوانید  را  یادداشت  این  که  حاال  می دانم 

اند. ولی  این حرف ها کودکانه  خود می گویید که 

گرفتن  قلم  جای  به  کودک  که  است  این  واقعیت 

و منبر رفتن، زنده گی می کند. او وقت خود را با 

نوشتن این حرف ها ضایع نمی کند.

کودکانه

آصف معروف / بی بی سی

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در نامه محرمانه ای که 
اخیرا به نخست وزیر پاکستان فرستاده، از این کشور خواسته است 
که تا حداکثر یک ماه دیگر، رهبران طالبان افغان را که در پاکستان 

مستقر هستند بازداشت کند.
شبکه  علیه  امنیتی  عملیات   افزایش  خواستار  همچنین  غنی  آقای 
حقانی شده و از پاکستان خواسته است تا پناهگاه های طالبان را در 

آن کشور نابود سازد.
جنگ اعالم ناشده

از  پاکستان  با  رابطه  مساله  به کرات در  افغان  مقام های  این روزها 
اصطالح جنگ اعالم ناشده استفاده می کنند.

جریان  در  افغانستان  خارجه  وزیر  معاون  کرزی،  حکمت  اخیرا 
دیداری از اسالم آباد گفت: "حاال پاکستان نیز با این حرف موافق 
است که دو کشور در وضعیت جنگ اعالم ناشده علیه یکدیگر 

قرار گرفته اند."
حکمت کرزی در گفت وگویی با بی بی سی گفت: "افغان ها تصور 
ادامه  بنیاد مکاتب و  به  بزرگان قومی، آتش زدن  می کنند کشتار 
حمالت به جان نظامیان افغان از سوی هر که باشد منشاء در پاکستان 
دارد و آن ها این امر را جنگ اعالم ناشده این کشور علیه افغانستان 

تعبیر می کنند."
در  پاکستانی  طالبان  فعالیت  ادامه  می گویند  پاکستان  مقام های 
افغانستان، حضور جدایی طلبان بلوچ و ربودن افراد وابسته به رهبران 
سیاسی و مخفی کردن آن ها در افغانستان جنگ اعالم ناشده افغانستان 
علیه پاکستان است و گاهی هم افزایش فعالیت های استخباراتی هند 

را علیه کشورشان از خاک افغانستان به آن اضافه می کنند.
نامه رئیس جمهور

رئیس جمهور غنی در نامه اش به نخست وزیر پاکستان که سری بوده 
ولی به رسانه ها درز کرده است یاد آور شده که بر اساس صحبت ها 
و تعهداتی که همین ماه گذشته، آن ها با هم در ارگ کابل مطرح 

کردند، حاال زمان عمل فرا رسیده است.
رهبران افغانستان می گویند که به اعتقاد آنها، پاکستان همچنان که 
اراده کرد تا علیه شورشیان خودش در وزیرستان قاطعانه عمل کند، 
قادر به برخورد مشابه علیه افراد و گروه های مخالف افغان که جنگ 

را از خاک این کشور در افغانستان مدیریت می کنند، نیز است.
پاکستان بیش از دو هزار شورشی را در وزیرستان کشت و صدها تن 

را بازداشت کرد و شماری را هم در زندان ها اعدام کرد.
نامه رئیس جمهور غنی چند نکته مهم دارد:

الف. اینکه شورشیان و افرادی که مسبب جنگ اند از سوی پاکستان 
وادار به گفتگو و مذاکره برای جستجوی یک راه سیاسی شوند.

ب. پاکستان امکانات مالی، پناهگاه و پایگاه های شورشیان را ببندد و 
آن ها را ظرف یک ماه یا بازداشت کند یا از کشورش براند.

ج. زندانیان افغان در پاکستان به افغانستان تحویل داده شوند که در 
جمع آن ها شماری از طالبان متمرد نیز شامل اند.

این سخنان به نحو دیگری میان حامد کرزی و رهبران قبلی پاکستان 
نیز همواره گفته شده است. تفاوت آن حاال در معین کردن جدول 

زمانی یک ماهه و جدی بودن افغانستان در این بده بستان است.
بسیاری ها می پرسند اگر تا یک ماه این کار از سوی پاکستان عملی 

نشود، افغانستان چه می کند؟
جنگ اعالم شده

اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در دیدار دوم از شهر هرات 
دوباره تاکید کرد که حاال کشورش نمی خواهد از موضع ضعف با 

طالبان مذاکره کند.
او گفت که مصمم است جنگ را با جنگ پاسخ بدهد؛ آن چه که در 
گذشته کم تر بیان می شد و بیشتر بر مذاکرات صلح تاکید می کردند.

پاکستان در این وضعیت در برابر انتخاب دشواری قرار می گیرد. نواز 
شریف، نخست وزیر پاکستان در کابل، عملیات بهاری طالبان افغان 
را محکوم کرد و هفته گذشته رهبران ارتش پاکستان خواهان توقف 
فوری عملیات بهاری طالبان زیر نام "عزم" شده و هشدار دادند که 

ادامه حمالت عواقب بدی برای طالبان در قبال خواهد داشت.
تعیین مهلت یک ماهه برای اقدام علیه طالبان نشانه ای از لبریز شدن 
کاسه صبر کابل از جنگ "بزن بگریز" است و از طرف دیگر محکی 
است برای این که نشان بدهد پاکستان آیا واقعا دشمن افغانستان را 
دشمن خود می داند؟ همان گونه که نواز شریف در کابل اعالم کرد.

برغم  که  است  این  افغانستان  حکومت  در  افغان  مقام های  تصور 

درک حساسیت و واکنش ها در داخل کشور برای ایجاد تفاهم و 
اعتمادسازی با پاکستان، اقدامات جسورانه ای انجام داده اند. از دیدار 
با نظامیان در قرارگاه رهبری تا پذیرفتن تفاهمنامه مبادله اطالعات و 
همکاری امنیتی با سازمان استخبارات نظامی پاکستان، آی اس آی و 

فرستادن نظامیان افغان برای آموزش به این کشور.
حکمت کرزی می گوید این فرصت ها برای اعتمادسازی با پاکستان 
ابدی نخواهد بود و انتظار دارد اسالم آباد هم عمال به خواست های 

افغانستان توجه کند.
اطالعات مهم

افغانستان و پاکستان از طریق  سازمان های اطالعاتی هر دو کشور 
خاک  در  شورشی شان  رهبران  حضور  مورد  در  سوم  کشور 

یک دیگر اطالع دارند.
جای  حاال  می گوید  پاکستانی  آگاه  روزنامه نگاران  از  یکی 
پنهان کاری بیشتر باقی نمانده است چرا که مقام های امنیتی افغانستان 
در مورد حضور مال عمر در کراچی و رهبران عمده شورای کویته 
در بلوچستان و حضور سران حلقه شبکه حقانی و گلبدین حکمتیار 

در حومه شهر راولپندی از طریق آمریکایی ها مطلع شده اند.
افغانستان  امنیت  از رابطه های نزدیک سازمان  پاکستان  همین گونه 
با رهبران طالب پاکستانی و آمد و رفت های برخی از سران طالبان 
پاکستان در کابل که باری منجر به دستگیری برادر بیت اهلل محسود 

در لوگر توسط آمریکاییان شد، باخبر اند.
افغانستان  نیز جای پایی در داخل  بلوچ  از دید آن ها جدایی طلبان 
دارند و پاکستان خواهان بازداشت این رهبران و توقف فعالیت شان 

است.
رفت و آمدهای عجوالنه مقام های پاکستانی در چهار ماه گذشته 
زیر  پاکستانی ها حاال  ناخن  تاحدی  دارد که  از آن  نشان  به کابل 
سنگ کابل قرار گرفته است و آن ها در یک معادله موازی خواهان 
بده بستان اند و می پذیرند که جنگ اعالم ناشده از حالت یک طرفه 

بیرون شده است.
چه خواهد شد؟

تصمیم برای رهبران هر دو کشور در مورد بازداشت و تسلیم دهی 
رهبران شورشی مخالف نیازمند اراده قوی و سرنوشت ساز است.

پاکستان به دلیل باورهای سیاسی گذشته اش برای بسترسازی برای 
سران مخالف افغان از دهه هفتاد میالدی تاکنون هیچگاه حاضر نشده 
است بر سر آن ها معامله کند. به استثنای تسلیم دهی مال عبدالسالم 
آمریکایی ها  به   2001 در  آباد  اسالم  در  طالبان  سفیر  ضعیف، 
دلیل  به  طالبان  سه  و  دو  درجه  رهبران  از  تن  سه  دو  بازداشت  و 
"نافرمانی"، سایر رهبران مخالف افغان همیشه در خاک پاکستان از 

امنیت و اطمینان خاطر بر خوردار بوده اند.
در تازه ترین مورد، رهبران نظامی پاکستان برای فشار وارد کردن بر 
شبکه حقانی به نقل از یک منبع آگاه فقط به رهبری شبکه حقانی 
گفته شده که مواظب فعالیت های خود باشند چون ممکن است به 

تدریج زمینه حمایت از آن ها در خاک پاکستان کمتر شود.
اگر پاکستان بر طالبان فشار بیشتری وارد کند تا برای مذاکره حاضر 
شوند، به زعم طالبان آن ها تن به تسلیم داده اند و راهی ندارند جز 

این که در حکومت کابل ادغام شوند.
اگر خواهان ادامه جنگ باشند ناگزیر اند کشور دیگری را انتخاب 
کنند تا مقر رهبری خود را به آن جا منتقل کنند و راه سوم این است 
که داخل افغانستان بروند. در این صورت آسیب پذیری آن ها بسیار 
زیاد می شود چون در چهارده سال گذشته همه فرماندهان نخبه و 
مقام های ارشد طالبان در داخل کشور هدف قرار گرفته و جان به 

سالمت نبرده اند.
برخی در مورد سفر اخیر گروه طالبان به ایران نیز این شک و شبهه 
را مطرح می کنند که ممکن است آن ها در وضعیت اضطراری روی 
ایران حساب کنند. در گذشته گلبدین حکمتیار تهران را برای اقامت 

موقتش برگزیده بود.
در آخرین مورد، رهبری طالبان اگر نخواهند به افغانستان منتقل شوند 
و در پاکستان شرایط سخت تر شود، قطر و عربستان سعودی گزینه 
احتمالی برای آن ها خواهد که از جنگ و سیاست دست بکشند و 

در یکی از این دو کشور اقامت کنند.
تصمیم مشابه برای افغانستان نیز دشوار است که بتواند مال فضل اهلل 
را آن گونه که پاکستان مدعی است از کوهستان های جنگل زار کنر 

بازداشت کرده و به پاکستان تسلیم کند.
ادامه  و  امنیتی  تفاهمنامه  امضای  پی  در  پاکستان  و  افغانستان  اگر 
روند کنونی اعتمادسازی بتوانند با هم مشترکا به قول خودشان علیه 
دشمن مشترک اقدام کنند، افغانستان نیز باید تصمیم سرنوشت سازی 
بگیرد تا مقامات اسالم آباد از آن راضی باشند و اطمینان خاطرشان 
حاصل شود تا به اقدام مشابه دست بزنند، یا تحویل رهبران مخالف 
ناشده علیه  پایان جنگ اعالم  به کشور سوم و اعالم  تبعیدشان  یا 

یکدیگر.

نامه رئیس جمهور غنی به نواز شریف
 به چه معناست؟

و  بازداشت  مورد  در  کشور  دو  هر  رهبران  برای  تصمیم 
و  قوی  اراده  نیازمند  مخالف  شورشی  رهبران  تسلیم دهی 

سرنوشت ساز است.
پاکستان به دلیل باورهای سیاسی گذشته اش برای بسترسازی 
تاکنون  میالدی  هفتاد  دهه  از  افغان  مخالف  سران  برای 
هیچگاه حاضر نشده است بر سر آن ها معامله کند. به استثنای 
تسلیم دهی مال عبدالسالم ضعیف، سفیر طالبان در اسالم آباد 
رهبران  از  تن  سه  دو  بازداشت  و  آمریکایی ها  به   2001 در 
درجه دو و سه طالبان به دلیل "نافرمانی"، سایر رهبران مخالف 
امنیت و اطمینان خاطر بر  از  افغان همیشه در خاک پاکستان 

خوردار بوده اند.
وارد  فشار  برای  پاکستان  نظامی  رهبران  مورد،  تازه ترین  در 
کردن بر شبکه حقانی به نقل از یک منبع آگاه فقط به رهبری 
باشند  خود  فعالیت های  مواظب  که  شده  گفته  حقانی  شبکه 
چون ممکن است به تدریج زمینه حمایت از آن ها در خاک 

پاکستان کمتر شود.
اگر پاکستان بر طالبان فشار بیشتری وارد کند تا برای مذاکره 
حاضر شوند، به زعم طالبان آن ها تن به تسلیم داده اند و راهی 

ندارند جز این که در حکومت کابل ادغام شوند.



از مهم ترین  اثر می گذارد: یکی  اعتمادبه نفس آن ها  بر   .
مقایسه  دیگر  بچه های  با  را  فرزندتان  نباید  که  دالیلی 
کنید این است که بر اعتمادبه نفس آن ها اثر منفی خواهد 
گذاشت. آیا دوست دارید خودتان را مدام با دیگران مقایسه 
کنند؟ بیشتر مشکالت مربوط به ضعف اعتمادبه نفس در 
کودکی ریشه دارد، بنابراین کاری نکنید که آن ها احساس 

کنند از دیگران پایین تر هستند. 
۲. هر کودکی متفاوت است: هر کودک یک فرد خاص 
دارد.  را  خودش  خاص  توانایی های  و  استعدادها  و  است 
استعداد  موسیقی  در  کودک  یک  که  دارد  اهمیتی  چه 
ورزش  در  است  ممکن  کودک  آن  ندارد؟  دیگری  و  دارد 
خواندن  کتاب  عاشق  یا  باشد  داشته  فوق العاده  استعداد 
باشد. هیچ کدام از این استعدادها بهتر از دیگری نیست، 
همان طور که هیچ بچه ای از بچه ای دیگر برتر نیست. به 
هیچ عنوان نباید طوری رفتار کنید که احساس کنند باید 

سعی کنند شبیه دیگران باشند.
۳. خشم: مقایسات مستقیم باعث عصبانی شدن بچه ها 

اندازه  به  برای شان مشخص می شود که  وقتی  می شود. 
کافی خوب نیستند، نه تنها حس تلخی و ناراحتی نسبت 
به شما پیدا می کنند بلکه نسبت به آن خواهر و برادر و 
یا دوست هم همین حس ناراحتی و عصبانیت در آن ها 
بچه های تان  بین  می خواهید  واقعاً  آیا  می شود.  ایجاد 
خصومت ایجاد کنید؟ مطمئناً نه. پس از مقایسه کردن 
کنید  تصور  اگر  حتی  کنید،  خودداری  هم دیگر  با  آن ها 
متوجه آن نمی شوند، چون ممکن است کسی به اطالع 

آن ها برساند.
وقتی  کنید  تعجب  شاید  میشود:  ماندگار  آن ها  در   .۴
بفهمید که خاطرات این مقایسات تا چه مدت می تواند 
در ذهن فرزندتان بماند. مدت زمانی طوالنی بعد از آخرین 
باری که به خاطر می آورید به فرزندتان گفته باشید، »چرا 
خاطر  به  فرزندتان  باشی؟«،  برادرت  مثل  نمی توانی  تو 
خواهد داشت که چقدر احساس حقارت کرده است. این 
پیام خیلی زود در آن ها ماندگار می شود، حتی اگر واقعاً در 

آن لحظه منظور خاصی نداشته باشید. 

۵. پیش گویی کام بخش: این هم خطراتی دارد. فرزندتان 
به مرور زمان این پیام را که به اندازه کافی خوب نیستند 
جذب کرده و کم کم آن را باور می کنند. اگر قرار نیست 
موفق شوید اصاًل چرا باید چیزی را امتحان کنید؟ و این 
دقیقاً همان اتفاقی است که می افتد.  با این روش فرزندتان 

را فقط برای شکست آماده می کنید.
کودکی  دوران  می کنند:  رشد  خودشان  سرعت  با   .۶
سرعت  با  بچه ها  نیست.  شدن  اول  برای  مسابقه ای 
وقتی  والدین  اوقات  بیشتر  اما  می کنند.  رشد  خودشان 
می بینند که فرزندشان در همان سن فرزند دوستشان راه 
می افتد یا به زبان می افتد، نگران می شوند. هیچ برنامه 
زمانی برای رشد کودکان وجود ندارد، به همین دلیل هیچ 
جای نگرانی نیست. مطمئن باشید که به زمان خودشان 

رشد خواهند کرد.
همین طور  هم  مقایسات  این  برعکس  خودخواهی:   .۷
است. عاقالنه است که فرزندتان را به طریق مثبت هم با 
دیگران مقایسه نکنید. دوست دارید فرزندتان طوری بزرگ 
شود که تصور کند از بقیه آدم ها برتر است؟ تحسین کردن 
بچه ها کار خوبی است اما باید مراقب باشید که به طور 
باالتر  و  بهتر  بچه ها  بقیه  از  نگویید که  آن ها  به  مداوم 
هستند. اگر بخواهید آن ها را خودخواه و متکبر بار بیاورید 

هیچ لطفی در حق شان نکرده اید.
از  منفی  تصویری  دیگران  با  فرزندتان  کردن  مقایسه 

خودشان به آن ها می دهد. 
پدر یا مادر بودن یک مسابقه نیست و الزم نیست به بقیه 
والدین نشان دهید که فرزندتان چقدر بهتر از بقیه است 
یا نگران باشید که بقیه بچه ها بهتر از بچه شما هستند. 
فقط باید با محبت آن ها را تشویق کنید که خودشان را باور 
داشته باشند و کمک شان کنید که توانایی های خودشان را 

کشف کنند.  )منبع: سایت برترین ها(

تنها چیزی که بچه ها را خسته نمی کند، سوال کردن است. همه چیز برای کودکان 
حکم معما را دارد، معمایی که خودشان از پاسخ دادن به آن عاجزند و برای همین 
دست به دامن بزرگ ترها می شوند. رگبارهای بی پایان سواالت ممکن است گاهی 
شما را به ستوه بیاورد، اما سعی کنید به سواالتی که می کنند پاسخ دهید. یادتان 
باشد بهترین پاسخ ها، پاسخ های ساده هستند. چنانچه جواب سوالي را نمي دانستید 
مشارکت  با  کنید  سعی  عوض  در  نترسید.  نمی دانید،  را  جوابش  این که  گفتن  از 
آن  پاسخ  دنبال  به  هم  با  و  دهید  تشکیل  ماجراجو  کارآگاهان  از  تیمی  یک دیگر 

بگردید. 
فکر کرده اید  تا حاال  اما  نیست  تازه ای  بسیار سوال می کنند چیز  بچه ها  این که 
که چرا بچه ها این قدر دوست دارند که به دنبال جواب باشند؟ و آیا گمان می کنید 
باید به سواالت آن ها جواب داد؟ اگر جواب تان مثبت است، چقدر باید این مسئله 

را جدي گرفت؟
کودکان و غذاي فکر آنان

بتوانند رشد  تا  دارند  نیاز  به خوراک  نظر جسمي  از  که  به همان شکلي  کودکان 
با  تا همزمان  نیازمند غذاي فکري هستند  به همان صورت  باشند  جسمي داشته 
رشد جسم شان، تفکرشان نیز رشد کند. این رشد از طریق پرسش هاي آنان اتفاق 
مي افتد. هر سوالي که کودک مي کند و هر جوابي که مي شنود او را در رسیدن به 
یاري مي کند. روان شناسان معتقدند که کنجکاوی کودک بی هدف  اعتالي فکري 
نیست بلکه بر اساس امکانات طبیعی، حس کنجکاوی زمینه شناسایی آن را فراهم 
می سازد. روی این اصل یکی از اساسی ترین پایه های تربیت بر محور پاسخ های 

صحیح کودکان قرار داده شده است. 
پدران و مادران با بررسی این سواالت به روحیات آنان پی برده، بهتر خواهند توانست 
متوجه  می توان  سوال ها  این  نوع  از  هم چنین  دهند.  پرورش  را  خویش  فرزندان 

عالقه مندی آنان نیز شد و حتی پس از این توجه یابی در صدد آموزش او برآمد.
به  واقع  در  می کند  سوال  بسیار  آن ها  زندگی  و  حیوانات  درباره  که  کودکی  مثال 
او  برای  می توانند  والدین  صورت  این  در  عالقه منداست.  زندگی شان  و  حیوانات 
کتاب هایی تهیه کنند که در رابطه با اسم و زندگی حیوانات است. یا مثال کودکی 
با موسیقی و صداهای مختلف آن سوال می کند به موسیقی توجه  که در رابطه 
خاصی دارد و معموال در آن استعداد هم دارد. بنابراین توجه و مطالعه درباره سواالت 

و نوع آن ها در کودکان می تواند بسترساز پرورش و آموزش درست آنان باشد. 
در پاسخ دادن به سواالت کودکان باید محدودیتی قایل شد؟

محدویت هایی  و  قوانین  باید  ما  داد.  پاسخ  نباید  کودکان  سواالت  تمامی  به  بله، 
برای پرسش های آنان تعریف کنیم و به آن ها بگوییم هر پرسشی زمان و مکان 
مشخصی دارد و مثال باید خودت به فالن سن برسی تا جواب این سوال را بدانی 
اما یادتان باشد هرگز به آن ها پاسخ دروغ نگویید. بلکه پاسخ را به زمان و مکانی 

دورتر موکول کنید.
گاهی اوقات منشأ پرسش کودکان ترس است. ترس کودکان از بالیای طبیعی مثل 
از این قبیل. فرزند شما تصاویری در تلویزیون مشاهده  آتش سوزی، سیل، زلزله و 
می کند که مثاًل یک جنگل آتش گرفته است یا یک گردباد یا سیل شهری را نابود 

کرده است. ممکن است از شما بپرسد: »این به خانه ما هم می آید؟« یا »این سیل 
تا این جایی که ما زندگی می کنیم هم می رسد؟«

والدین معمواًل دربرابر چنین سواالتی پاسخ می دهند که، »این قدر احمق نباش بچه 
جان.« اما این به هیچ وجه جواب درستی نیست. فرزند شما سوال خیلی مهمی 
از شما پرسیده و برای آن باید یک پاسخ خوب داشته باشید. یک پاسخ خوب و 
درست به این سوال این می تواند باشد: اول این که باید درست به سوال فرزندتان 

گوش کنید. 
باید ببینید منظور او از این سوال چیست. آیا نگران این است که جای شما امن 
نباشد؟ هیچ وقت نباید ترس ها و نگرانی های فرزندتان را دست کم بگیرید. و هیچ 
بگویید  فرزندتان  به  بگذارید.  با آن ها درمیان  را  نباید ترس های خودتان  وقت هم 
او  به  دارند.  نگه  امن  را یک جای  او  که  است  این  پدر  و  مادر  کار  مهم ترین  که 
بفهمانید که هرکاری می کنید تا او در امان باشد. وسایل و تجهیزات ایمنی خانه 
را به او نشان دهید و برای او توضیح دهید که درمواقع خطر چه می کنید. حتی 
می توانید به همراه او چندبار برنامه خودتان را در مواقع خطر تمرین کنید. وقتی 
فرزندتان می گوید که می ترسد، باید به او اطمینان دهید که به عنوان مادر و پدر از 

او محافظت می کنید و نمی گذارید که هیچ آسیبی به او برسد.



6

بگو مگو از

رسهایی در بدل صلح ؟

جرنال عبدالرازق، مرد قدرمتند اچکزی، فرمانده 

ضد  افراد  موثرترین  از  یکی  و  قندهار  پولیس 

طالبان،  با  او  ضدیت  است.  جنوب  در  طالب 

ریشه در رقابت بر رس کنرتول انتقال مواد مخدر، 

قاچاق و در آمد مرزی اسپین بولدک، سلطه بر قندهار و رقابت و خصومت 

قبیلوی دارد. البته نقش تفاوت نگاه و نگرش سیاسی، و ملی گرایی افغانی 

را هم منی توان یک رسه نا دیده گرفت، اما منی توان آن را تعیین کننده 

دانست، گرچند اچکزی ها به صورت سنتی با کابل همراهی کرده اند.

اینک به نظر می رسد که عبدالرازق برای مرحله ای دیگری از زندگی اش 

آماده می شود. دگرگونی های سیاسی در کابل، جنگجوی قدرمتند و نرتس 

شورای  در  کسانی  که  دارد  ادعا  او  است.  کرده  آشفته  و  نگران  را  اچکزی 

عالی صلح، رسش را در بدل صلح به طالبان وعده کرده اند، و نه تنها او که 

تعداد دیگری از جمله عطا محمد نور، والی-رسپرست بلخ را هم به طالبان 

بخشیده اند.

نظر می  به  اما  دارد،  ادعاهایش سند  اثبات  برای  که  است  گفته  او  گرچند 

رسد که قتل مطیع الله خان، فرمانده پیشین پولیس ارزگان ) سال گذشته 

در کابل(، او را لرزانده است. در آن زمان، دولت ادعا کرد که مطیع الله در 

یک حمله انتحاری به قتل رسیده است، اما بعدا روشن شد که او با شلیک 

این  دارد که  باور  عبدالرازق  و گویا جرنال  بود،  از عقب، کشته شده  گلوله 

قتل به دست کسانی در درون دولت انجام شده است. از سخنان عبدالرازق 

پیدا است که ایشان حس می کنند، تاریخ مرصفش برای کابل گذشه است، 

تالش  کند.  حفظ  را  موقعیتش  و  قدرت  دارد،  تالش  ای  گونه  به  گویا  اما 

پیشگیرانه!

آیا رضورت سیاست، دیوار ضخیم و بلند اچکزی در قندهار در مقابل طالبان 

را فرو می ریزد؟

یاداشت: در زمان قتل مطیع الله خان، می خواستم چیزی در باره ای ایشان 

بنویسم، اما این کار را به دالیلی به زمان دیگری سپردم، و یکی از این دالیل 

برداشت بیش از حد قومی-قبیلوی خوانندگان از نوشته ها بود. اما در فرصتی 

توضیح خواهم داد که چگونه آدمهایی چون مطیع الله خان و عبدالرازق به 

تیغ هایی دو لبه ای می مانند که از یک طرف برای طالبان، مرگ آفرین 

هستند، و از طرف دیگر برای اقتدار دولت، حیات مدنی و حاکمیت قانون.

مهم نيست شب در كدام نقطه از شهرم، بايستي 

مني  تاريك  به  و  شب  خوفنايك  به  بيايم.  خانه 

انديشم. دوستانه ترين نشست ها را رها مي كنم 

و از راهزن ها مني ترسم. من چيزي ندارم كه دزد 

بربد اما خييل مهمه بيايم؛ دست هاي ابريشمي، 

پاهاي كوچلو و صورت تورجم را ببوسم. 

رس و صدا موقع خواب تحمل ناپذير است ويل منيدانم بهانه گريي هاي شب 

هنگام تورج و جنجال هاي كه از يب خوايب بر پا مي كند و گاهي مي زند زير 

گريه اصاًل برايم مزاحمت نيست.

بيني هاي قبيل كه عاطل و  ناپذير است، الزم منيدانم مثل پيش  آينده مهار 

و  كنم  اش  براوده  نتوانم  و  بسازم  متفاوت  جهان  او  براي  درامد  آب  از  باطل 

برايم عقده شود. 

تورج  تر  پدر مهربان  پدر  به سويم دراز مي كنند البد  كودكاين كه دست متنا 

دارند ويل تشنه و گرسنه از صبح تا شام براي يك افغاين پيش هر ادم پولدار 

يا فقري ايستاد مي شوند. من از چنني روزهاي مي ترسم كه تورج تشنه باشد، 

از گرما و رس ما مثل بيد بلرزد و بسوزد و كيس حتا بهش نگاه نكند. بخيش از 

خيال بايف هاي پدرهاي جامعه ما تراژيك است. 

رقم  سادگي  به  نفر  يك  دست  به  و  شبه  يك  ملت  يك  كه رسنوشت  آنجاي  از 

برنامه تنظيم كرد. من در لحظه  آيند  مي خورد ديوانگي است اگر براي هفته 

و اكنون زندگي مي كنم، همني لحظه كه تورج مي خندد و دمل آب مي شود، 

باغ باغ مي شود.

در مورد كودكان و آينده انها تنها مي تواتنم بگويم اگر هر يك از ما در قبال 

ما  و  داشت  خواهد  كودكان سامل  ما  جامعه  بگرييم  مسئوليت  مان  هاي  بچه 

شاهد اطفال اسپندي و گدا در خيابانها نخواهيم بود.

های  تلویزیون  افتخار،  جشن  تدارک  در  بامیان 

افغانستان اما بی توجه یا بیخرب! 

سازمان  فرهنگی  "پایتخت  عنوان  افتخار  بامیان 

همکاری های منطقوی کشورهای جنوب آسیا" را 

کسب کرده و تا چند روز دیگر جشنواره های معرفی 

اش با همین عنوان با حضور مقامات بلند پایه سارک و کشورهای عضو و نیز 

مقامات کشوری، در مرکز بامیان و پارک ملی برگزار میگردد.

انگار  نه  انگار  ببینی  را  تلویزیونی  های  شبکه  دیگر  و  ملی  تلویزیون  وقتی  اما 

خربی نیست که نیست. تو گویی اینجا در این کشور کسی به کسی و جایی به 

جایی هیچ ارتباطی ندارد. یا هم قضیه بامیان و بامیانی ها جدا است؟! والله اعلم 

اما وطنداران خارج بامیان! شاهراه غوربند تا دلتان بخواهد تامین امنیت شده، 

شام بیایید که بامیان باستانی و فرهنگی با جاذبه های طبیعی و جشنواره هایش 

در مناسب ترین موسم آب و هوا، آغوش به استقبال شام باز کرده است.

Abdullah Watandar

Jawad Naji

امیر رشیف





سواالت كودكان را بايد جدي گرفت

چرا نبايد كودک را با ديگران مقايسه كرد

    سه شنبه12 جوزا، 1394سال چهارم شماره 850
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لوو: ولفسبورگ خطری جدی 
برای بایرن خواهد بود

کلوپ: 
فعال می خواهم استراحت کنم

لئو مسی، گارانتی مطمئن 
بارسلونا درفینال ها

بوندسلیگا  نایب قهرمان  ولفسبورگ در فصلی که گذشت، 

شد و در جام حذفی نیز به قهرمانی دست یافت. 

در متام سال هایی که بوندسلیگا در حال برگزاری است، این 

بایرن مونیخ بوده که قدرت و سلطه خود را تداوم بخشیده 

گالدباخ،  مونشن  چون  تیم هایی  مختلف،  دوره های  در  و 

وردربرمن، هامبورگ و دورمتوند، رقیبانی جدی برای این تیم 

به حساب می آمده اند. 

یواخیم لوو، رسمربی تیم ملی آملان در مصاحبه با خربنگاران، 

ا  ضمن متجید از ولفسبورگ گفت: فکر می کنم ولفسبورگ ب

پتانسیلی که دارد، فصل بعد جدی ترین رقیب بایرن خواهد 

بود. این تیم اگر بتواند بازی کنانش را حفظ کرده و کمی هم 

خود را تقویت کند، فصل آینده خطری جدی برای بایرن در راه 

کسب عنوان قهرمانی بوندسلیگا خواهد بود.  

کالوس آلوفس، مدیر ورزشی ولفسبورگ نیز روز گذشته گفته 

بود هدف ولفسبورگ در فصل بعد، قهرمانی بوندسلیگاست و 

این که تیم او قصد دارد جای بایرن را اشغال کند. 

دورمتوند،  هدایت  سال   7 از  پس  که  کلوپ  یورگن 

رسانجام در پایان فصل این تیم را ترک کرد، قصد ندارد 

فعال مربی گری تیمی دیگر را بپذیرد. 

نیمکت  روی  حضورش  سال   7 زمان  مدت  در  کلوپ 

جام  قهرمانی  یک  و  بوندسلیگا  قهرمانی   2 زردپوشان، 

در  ار  ب یک  هم چنین  او  کرد.  تیم  این  نصیب  را  حذفی 

ار در فینال جام حذفی  فینال لیگ قهرمانان و نیز دو ب

ناکام ماند. 

در حالیکه برخی گامنه زنی ها از رفنت او به ریال مادرید 

انتخاب  به  ریالی ها تصمیم  نهایت  حکایت داشتند، در 

رافا بنیتس گرفتند. یورگن کلوپ در گفتگو با خربنگاران 

تا اطالع بعدی  آینده خود گفت: فعال  در مورد وضعیت 

قصد دارد اسرتاحت کنم. پس از 7 سال زندگی پرتنش 

ا دورمتوند، معقوالنه این است که کمی به  و احساسی ب

ا این تیم زمان بدهم.  خودم و خاطرات فراوانم ب

می خواهم وقتی از لحاظ ذهنی خودم را ریکاوری کردم 

به  شدم،  انگیزه  از  پر  دیگر  تیم  یک  هدایت  برای  و 

در  می توانم  بهرت  این گونه  برگردم.  مربی گری  دنیای 

خدمت تیم و بازی کنان جدیدم باشم. 

آمار ها نشان می دهند که غالب اوقات، حضور لئو مسی 

در فینال ها برای بارسلونا ضامن موفقیت بوده اند. 

ا  بارسلون در  خود  ماجراجویی های  مسی  که  زمانی  از 

فینال حضور   23 در  تیم  این   ،)2004 )سال  کرد  آغاز  را 

یا  اسپان سوپرجام  که  باشید  داشته  دقت  است.  داشته 

ا با مسی، در 15  رفت و برگشت برگزار می شود. بارسلون

یافته،  برتری دست  به  دیدارها  این  دو سوم  یعنی  بازی 

است.  خورده  نیز شکست  ار  ب  5 و  کرده  مساوی  بار  سه 

بوده  مادرید  ریال  و  سویا  مقابل  تیم  این  شکست های 

اند. 

ار در فینال ها قهرمانی را از  ا با مسی تنها سه ب بارسلون

دست داده است. سوپرجام اروپای 2006 و دو کوپا دل ری 

مقابل ریال در سال های 2011 و 2014. 

آمادگی  به  توجه  ا  ب بارسا  هواداران  که  نیست  بیهوده 

در  ستاره  فوق  این  روشن  سابقه  و  مسی  روزهای  این 

بر  پیروزی  اول  شانس  را  تیمشان  گذشته،  فینال های 

در  شنبه  روز  دید  باید  می دانند.  برلین  فینال  در  یووه 

یاری  به  اندازه  چه  تا  آمار  این  قهرمانان،  لیگ  فینال 

بارسا خواهد آمد؟

آلگری: 
مهار مسی با یک نفر بیهوده است

راموس:
 بنیتس مربی بسیار بزرگی است

افشاگری دروازه بان سابق ریال
 علیه مورینیو

عذرخواهی جک ویلشر از تاتنهامی ها

بوفون:
 هوش تاکتیکی آلگری مرا متعجب کرد

راموس: 
به احترام کاسیاس از دخیا چیزی نمیگویم

ژاوی: 
به پاری سن ژرمن نمی روم

روز  یک  از  پس  یوونتوس  دیروز  مترین 

اسرتاحت به منظور آماده سازی برای فینال 

گرفته  رس  از  ا  بارسلون برابر  قهرمانان  لیگ 

شد. 

در نیم ساعت ابتدایی این مترین ،خربنگاران 

در محل حضور  تا  داشتند  اجازه  و عکاسان 

نشستی  در  آلگری  مترین،  پایان  در  یابند. 

خربی رشکت کرد و به سواالت پاسخ گفت. 

که  می دانیم  گفت:  بارسلونا  مورد  در  او 

مسی، نیامر و سوارز چه کیفیتی دارند. گل 

ا و ماهرانه بود. از  ائو بسیار زیب ب یل مسی به ب

ا باخربم ولی می خواهیم  توانایی های بارسلون

را  تیم  این  ا  ب له  مقاب نشان دهیم که قدرت 

داریم. مسی و نیامر به شیوه ای متفاوت تر از 

اید بازی  یا بازی می کنند. ب سایر مهاجامن دن

درگیرانه ای مقابل آن ها انجام دهیم.  

مهار  چگونگی  مورد  در  یوونتوس  رسمربی 

مهار  برای  نفر  یک  گذاشنت  افزود:  مسی 

همه  در  او  باالی  تحرک  به  توجه  ا  ب مسی 

باید  است.  غیرممکن  ا  تقریب زمین  نقاط 

بصورت منطقه ای او را مهار کرد.  

آلگری ادامه داد:  مهیا کردن تیم برای چنین 

فینالی بسیار لذتبخش است. افتخار می کنم 

که مربی چنین تیمی هستم. برای شکست 

از  بهرت  بسیار  اید  ب شدن،  قهرمان  و  بارسا 

آنچه مقابل ریال نشان دادیم ظاهر شویم. 

انجام  برگشت  و  رفت  بازی  دو  ریال  مقابل 

دادیم اما فینال برابر بارسا تک بازی است. 

لحاظ  از  و  بوده  صبور  باید  ا  بارسلون مقابل 

ذهنی قوی باشیم. 

رسخیو راموس در حالیکه هنوز مربی گری 

به  نشده،  قطعی  مادرید  ریال  در  بنیتس 

حامیت از او پرداخت. 

راموس که دو هفته پیش دچار مصدومیت 

ا بهبودی کامل، خودش  ب شده بود، دیروز 

به  تا  رساند  اسپانیا  ملی  تیم  کمپ  به  را 

مترینات این تیم اضافه شود. اسپانیا طی 

کاستاریکا  مقابل  بازی  دو  آینده،  روزهای 

)دوستانه( و بالروس در مقدماتی یورو 2016 

پیش رو دارد. 

در  حارض  خربنگاران  با  گفتگو  در  راموس 

کمپ در مورد وضعیت خود گفت: با یک 

زود  خیلی  توانستم  فرشده  برنامه ریزی 

مصدومیتم را پشت رس بگذارم و حاال 100 

درصد آماده ام تا به تیم ملی کمک کنم. 

تیم  در  حضور  تعطیالت،  رشوع  از  پیش 

ملی، بهرتین حس ممکن را به من منتقل 

می کند.  

ریال  به  بنیتس  آمدن  مورد  در  راموس 

می دانید  من  از  بهرت  شام  گفت:  مادرید 

که بنیتس مربی بسیار بزرگی است. آمدن 

یک مربی باتجربه به ریال همیشه اتفاق 

برای  ای  شایسته  مربی  او  است.  مثبتی 

ریال خواهد بود. در مورد تغییر مربی، این 

برای  کنم.  اظهارنظر  باید  که  نیستم  من 

گرفنت چنین تصمیامت بزرگی، در باشگاه 

افراد خاصی حضور دارند و آن ها بهرت از من 

در جریان کار قرار دارند.  

مدافع ارزشمند ریال مادرید در مورد برکناری 

آنچلوتی نیز گفت: آنچلوتی مربی ای بود 

او شناخت  بازگرداند.  ریال  به  را  توازن  که 

داشت.  بازی کنان  روی  خوبی  بسیار 

آنچلوتی جام هایی برای ما کسب کرد که 

سال ها بود از تصاحب شان عاجز بودیم. 

ریال  برای  مربی  بهرتین  می توانست  او 

که  شد  گرفته  تصمیم  این گونه  اما  باشد 

بنیتس راه حل مشکالت فصل گذشته ما 

اید این مساله را قبول کنیم.  خواهد بود و ب

مجموعه ریال مجموعه ای متحد است و 

ا بنیتس نیز همینگونه خواهیم بود و به  ب

به  را  ایده هایش  تا  کرد  او کمک خواهیم 

خوبی در تیم پیاده کند. 

سابق  لهستانی  دروازه بان  دودک،  یرزی 

ریال مادرید، در کتاب زندگی نامه اش که 

هفته گذشته منترش شد، بر علیه مورینیو 

اقدام به افشاگری کرد. 

 ،2011 تا   2007 سال های  بین  که  دودک 

ذخیره ایکر کاسیاس در ریال مادرید بود، 

در کتاب جدید خود فاش ساخته است که 

ا بازی کنان  ریشه همه اختالفات مورینیو ب

و  می گرفته  نشات  کجا  از  مادرید  ریال 

کجا  از  خاص  آقای  دار  ادمه  بدبینی های 

رشوع شده است. 

مورینیو،  ا  ب اختالف  دلیل  به  که  دودک 

سال 2011 ریال را ترک کرد می گوید: همه 

چیز از فینال کوپا دل ری سال 2011 مقابل 

ریال(.   0-1 شد)پیروزی  رشوع  بارسلونا 

چهار روز قبل از رشوع بازی، روزنامه ها از لو 

رفنت ایده جدید مورینیو مبنی بر حضور په 

په در خط میانی برای مهار مسی نوشتند. 

دنبال  به  را  مورینیو  خشم  که  ای  مساله 

داشت و او از هامن زمان به وجود جاسوس 

در رختکن ریال شک کرد. 

رختکن  در  روز،  پایان مترین هامن  در  او 

شام  از  یک  کدام  زد  فریاد  لند  ب صدای  با 

جاسوسی؟  تو  گرانرو!  هستید؟  جاسوس 

در این لحظه مورینیو روزنامه را در حضور 

گرانرو  صورت  جلوی  بازی کنان،  همه 

به  را  اقدامی که شگفتی همه ما  گرفت. 

دنبال داشت. 

مسائلی که بعد ها بین او و بازی کنان ریال 

پدید آمد، در ادامه تردید های او به صداقت 

بازی کنانش بود. مورینیو یک مربی بسیار 

شیوه  باالست.  دانش  ا  ب بته  ال و  متکرب 

ا برخی بازی کنان نیز از  صحبت کردن او ب

ادب و نزاکت به دور بود. 

دلیل  به  آرسنال،  ویلرش،  هافبک  جک 

قهرمانی  رژه  در  که  نامناسبی  شعارهای 

داد،  عذرخواهی  رس    FA Cup  در تیمش 

کرد.  

بار  دومین  برای  هفته  این  آرسنالی ها 

پیاپی قهرمان جام حذفی انگلیس شدند 

و  این ملی پوش انگلیسی در رژه قهرمانی، 

تاتنهام، رقیب و دشمن قدیمی آرسنال را 

مسخره کرد.  

صفحه  در  پیامی  انتشار  ا  ب اکنون  او 

او  کرد.  عذرخواهی  همه  از  توئیرتش، 

دومین  قهرمانی  شادی  تقسیم  نوشت: 

برآورده  که  بود  رویایی  هواداران  با  پیاپی 

ناراحتی کسی  باعث  من  اگر شادی  شد. 

شد، عذرخواهی  می کنم.  

که  است  اخیر  ماه   5 در  ار  ب دومین  این 

ویلرش جنجال ساز می شود. در ماه فربوری، 

عکسی از او منترش شد  که در آن مشغول 

باعث  که  اتفاقی  بود؛  کشیدن  قلیان 

جریمه شدن او از سوی آرسن ونگر شد.  

جان لوئیجی بوفون، کاپیتان یوونتوس، 

را  مربی  این  آلگری،  از مکس  با ستایش 

دلیل نتایج درخشان این  فصل بیانکونری 

دانست.  

جانشین  گذشته  تابستان  در  که  آلگری 

آنتونیو کونته در یووه شد، در اولین فصل 

بیانکونری  ا  ب باشگاه،  این  در   حضورش 

قهرمانی  به  یا  ایتال کوپا  و    A  رسی در 

فینال  اید  در  ب آن ها  این که  ضمن  رسید. 

ا قرار بگیرند.   چمپیونزلیگ مقابل بارسلون

بوفون به خربنگاران گفت: آنچه در مورد 

تاثیر  تحت  همه  از  بیش  را  من  آلگری 

قرار داد، هوش فوق  العاده او در هامهنگی 

کیفیت  کردن  پیدا  برای  تالش  و  تیم  ا  ب

و  روحی  رشایط  هم چنین  و  ما  تکنیکی 

ذهنی  تیم و تک تک بازی کنان است.  

بعد  است.  فوق العاده  او  تاکتیکی  دانش 

از سال ها بازی با یک سیستم، او تالش 

کرد ما را به یک گزینه  دیگرعادت بدهد تا 

بتوانیم عمل کرد بهرتی داشته باشیم. او 

تالش نکرد سبک بازی ما را کامال تغییر 

بدهد  زیرا در بعضی بازی ها، ما به هامن 

فکر  برگشتیم.  داشتیم،  قبال  که  سبکی 

می کنم این بزرگ ترین دستاورد  اوست.  

ایتد  شایعه پیوسنت داوید دخیا از منچسرتیون

بیشرتی  قوت  روز  به  روز  مادرید،  ریال  به 

جانشین  او  زیاد  احتامل  به  و  می گیرند 

خواهد  ریال  دروازه  چارچوب  در  کاسیاس 

شد. 

در  حضور  برای  دیروز  که  راموس  رسخیو 

مترینی  کمپ  به  را  خود  اسپانیا،  ملی  تیم 

این تیم در مادرید رسانده بود، در محارصه 

خربنگاران قرار گرفت و به سواالت مختلف 

آن ها پاسخ گفت. 

احتامل  مورد  در  سواالت  این  از  یکی 

بود. کاپیتان  ریال مادرید  به  پیوسنت دخیا 

گفت:  سوال  این  به  پاسخ  در  ریال  دوم 

دیگر  او  است.  عالی  دروازه بان  یک  دخیا 

پیرشفت  حال  در  و  کار  تازه  دروازه بان  یک 

در  او  است.  واقعیت  یک  این  نیست. 

ایتد عالی کار کرده و برای تیم  منچسرتیون

محسوب  اتکا  قابل  مهره  یک  هم  ملی 

بهرتین ها  حضور  موافق  همیشه  می شود. 

احرتام  به  حال  این  ا  ب ام؛  بوده  ریال  در 

در  ریال(  ناواس)دروازه بان های  و  کاسیاس 

اظهارنظر  ترجیح می دهم  آمدن دخیا  مورد 

مورد  در  نکنم. فکر می کنم صحبت کردن 

بازی کنانی که هنوز متعلق به ریال نیستند، 

بی احرتامی به بازی کنان خودی باشد.  

یا  راموس در مورد بی احرتامی به رسود اسپان

به حساب  من  نظر  شاید  نوکمپ گفت:  در 

در  از هر چیزی  تر  مقدم  و  باالتر  اما  یاید  ن

زندگی رعایت احرتام است. خوب بود اگر به 

رسود ملی احرتام گذاشته می شد. 

قرضی  پیوسنت  شایعات  به  اندز  هرن ژاوی 

اش به پاری سن ژرمن پایان داد. 

لیگ  فینال  بازی  در  ساله،   35 ژاوی 

حضور  به  یوونتوس،  مقابل  قهرمانان 

خواهد  خامته  بارسلونا  در  اش  ساله   24

فوتبال  تاریخ  بازی کن  پرافتخارترین  داد. 

عنوان  هشتمین  جاری،  فصل  در  اسپانیا، 

و  آورد  دست  به  را  خود  اللیگای  قهرمانی 

چهارمین  برای  یووه،  شکست  صورت  در 

ار قهرمانی اروپا را نیز تجربه خواهد کرد.  ب

ضمن  خربی،  نشستی  در  او  پیش  چندی 

رد  ا  بارسلون از  اش  خداحافظی  تایید 

قطر  السد  ا  ب که  کرد  عنوان  فصل،  پایان 

خربی  گذشته  هفته  اما  رسیده  توافق  به 

مبنی  شد  منترش  فرانسوی  رسانه های  در 

فصل  یک  زاوی  دارد  احتامل  این که  بر 

بازی  ژرمن  پاری سن  برای  قرضی  بصورت 

کند. 

الوطن  روزنامه  ا  ب که  بارسا  کاپیتان 

مصاحبه می کرد، در واکنش به این شایعه 

گفت: هرگز برنامه ای برای رفنت به پاری 

ا السد به توافق رسیده ام  سن ژرمن ندارم. ب

رو  پیش  آن جا  در  مدتی  لند  ب برنامه های  و 

ا به پی اس جی نخواهم رفت.  دارم. مطمئن
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روز  کشور  مالیه   وزیر  روز:  اطالعات 

مجلس  عمومی  نشست  در  گذشته 

منایندگان گفت که عواید دولت در 5 ماه 

که  هدف  به  نظر   1394 مالی  سال  اول 

را  افزایش  درصد   5 بود  شده  تعیین  قبالً 

نشان می دهد.

این  در  کشور  مالیه   وزیر  حکیمی،  اکلیل 

مالیات  در جمع آوری  دقت  که  مورد گفت 

به منظور خودکفایی در پرداخت مصارف، 

باعث افزایش عواید دولت شده است.

مالی  اول سال  ماه   5 افزود: »در  حکمی 

1394 عوایدی را که ما جمع آوری کرده ایم 

در مقایسه ی پالنی را که ما ساالنه برای 

خود هدف تعیین می کنیم؛ حدود 5 درصد 

افزایش را نشان می دهد؛ ما پالن داشتیم 

 43.3۲  ،1394 نخست  ماه   5 در  که 

میلیارد افغانی جمع آوری می کنیم؛ اگر با 

5 ماه سال گذشته مقایسه کنیم ۷ درصد 

افزایش را نشان می دهد«.

از  مقدار عواید  این  مالیه  وزیر  به گفته ی 

خانه ها  وزارت  مستوفیت ها،  گمرک ها، 

دهندگان  مالیه  دیگر  کتگوری  سه  و 

بزرگ، متوسط و کوچک جمع آوری شده 

دهندگان  مالیه  از  قسط ها  برداشنت  و 

عواید  جمع آوری  در  سخت گیری  بزرگ، 

معامالت  در  شفافیت  پیشه وران،  از 

در  اصالحات  و  عایدزا  وزارت های 

علت های  از  مستوفیت ها  و  گمرک ها 

اصلی افزایش عواید دولت می باشد.

در  اصالحات  آوردن  مورد  در  حکیمی 

گمرک ها گفت: »از تبادله ی پول فیزیکی 

در گمرک ها جلوگیری می کنیم، در برخی 

کار  این  منونه ای  صورت  به  گمرک ها 

طریق  از  دهندگان  مالیه  و  شده  رشوع 

حساب  به  را  شان  مالیات  برقی،  ماشین 

وزارت مالیه پرداخت می کنند و این مسئله 

فرصت های استفاده جویی را محدود کرده 

است«.

از سوی هم وزیر مالیه خرب داد که سیستم 

گمرکی  سیستم  با  افغانستان  گمرکی 

تاجیکستان وصل شده. به گفته ی او این 

کاالهای  که  زمانی  است،  طوری  سیستم 

می شود،  بارگیری  تاجیکستان  از  تجارتی 

قبل از رسیدن بار متام معلومات ثبت شده 

بر  مالیه  و  می رسد  افغانستان  گمرک  به 

اساس آن سنجش می شود.

اطالعات روز:  دولت قطر اعالم كرده كه 5 
از زندان  رهبر كليدی طالبان كه سال گذشته 
گوانتانامو آزاد شدند و فعال در اين كشور هستند 
با محدوديت سفر و بعضی محدوديت های ديگر 

می توانند در اين كشور زندگی كنند.
يک مقام وزارت خارجه ی آمريکا كه نخواسته 
نامش فاش شود، به خبرگزاری رويترز گفته كه 
اين محدوديت ها تا زمانی ادامه خواهد يافت كه 
اياالت متحده مطمئن شود كه اين افراد، ديگر 

محسوب  كشور  اين  ملی  امنيت  برای  خطری 
نمی شوند.

فاضل،  محمد  طالبان؛  ارشد  عضو  پنج  اين 
رژيم  داخله ی  وزارت  معيين  وثيق،  عبدالحق 
طالبان، مال نوراهلل نوری فرمانده ارشد طالبان 
در بلخ، خيراهلل خيرخواه و محمد نبی در 31 می 
سرباز  برگدال،  بو  رهايی  بدل  در  گذشته  سال 

آمريکايی آزاد شده و به قطر منتقل شدند.
زمينه ی  كه  بود  داده  تضمين  قطر  حکومت 

دهشت افگن  شبکه های  با  را  افراد  اين  تماس 
محدود خواهد كرد؛ اما به گفته ی يک قانون گذار 
امريکايی، يکی از اين پنج تن در زمان اقامت در 

قطر با شبکه ی حقانی ارتباط داشته است.
گفته می شود كه اين افراد  تا هنوز هم  از نفوذ 

گسترده  ميان اعضای گروه طالبان برخوردارند.
در همين حال چهار تن از آنان در لست سياه 
سازمان ملل متحد شامل اند كه مسافرت آن ها 
ممنوع و دارايی های شان نيز منجمد شده است.

روز گذشته مهاجمان مسلح  اطالعات روز: 
حمله  ننگرهار  واليت  پوليس  فرماندهی  بر 
اين  با  پوليس  مقابله  نتيجه  در  كه  كردند 
كشته  مسلح  مهاجمان  از  تن   5 مهاجمان، 

شدند.
داخله ی  وزارت  سخن گوی  صديقی  صديق 
كشور با تاييد اين رويداد گفت كه اين حمله 
صبح ديروز )دوشنبه 11 جوزا( توسط نيروهای 

پوليس مهار شد.
به گفته ی صديقی، در درگيری ميان مهاجمان 
و  شدند  كشته  مهاجمان  از  تن   5 پوليس  و 
شده اند.  زخمی  نيز  پوليس  مأموران  از  تن   9
از زخمی ها وخيم گزارش شده  وضعيت يکی 
فرمانده  شيرزاد،  احمد  فضل  هم چنان  است. 
رويداد  اين  جزئيات  مورد  در  ننگرهار  پوليس 

دو  شب  نيم  و  يازده  ساعت  حوالی  كه  گفت 
شنبه، كارگاه بزرگ آموزشی در سطح حوزه ی 
پوليس  نيروهای  حضور  با  شرق  جنوب 
حال  در  نورستان  و  لغمان  كنر،  واليت های 

برگزاری بود كه مهاجمان حمله كردند.
فرمانده پوليس ننگرهار گفت كه ابتدا دو موتر 
ورودی  دروازه ی  در  انفجاری  مواد  از  مملو 
همان  در  و  شدند  منفجر  پوليس  فرماندهی 
فرماندهی  وارد  مهاجمان  از  تن  چهار  لحظه 

شدند و به تيراندازی آغاز كردند.
آقای شيرزاد افزود كه اين حمله پس از دونيم 

ساعت درگيری پايان يافت. 
از مهاجمان شهروند  به گفته ی شيرزاد، يکی 

افغانی و بقيه شهروندان پاكستانی هستند.
در همين حال منابع صحی ننگرهار می گويند 

از اين حمله به شفاخانه  كه 19 زخمی ناشی 
انتقال داده شده كه در ميان آنان نه پوليس و 

پنج كودک شامل هستند.
مقر فرماندهی پوليس ننگرهار در جنوب غربی 
مسير  در  و  واليت  اين  مركز  جالل آباد  شهر 

جاده ی كابل-جالل آباد واقع شده است.
به  طالبان  گروه  را  حمله  اين  مسئوليت 
يکی  مجاهد  اهلل  ذبيح  است،  گرفته  عهده 
اين  كه  گفته  طالبان  گروه  سخن گويان  از 
حمله زمانی شروع شده كه نشستی با حضور 

شهروندان خارجی در اين محل برگزار بود.
حمله ی  اثر  از  پيش،  ماه  نيم  يک  حدود 
انتحاری در نزديکی نمايندگی كابل بانک در 
اين واليت، 35 تن كشته و بيش از صد نفر 

زخمی شدند. 

Ehsani Brothers Marble Industriesصنایع سنگ مرمر برادران احسانی
تولید و عرضه کننده  انواع سنگ های ساختمانی تزئیناتی داخلی و خارجی

0729121244-0729121243
arifsalihi@yahoo.com
arif.salehi

آدرس: کوته سنگی، سرک سه سیلو،

آدرس فابریکه: هرات، شهرک صنعتی، فاز سوم، سوسن2

وزير مالیه: 
عوايد دولت در پنج ماه اول سال مالی

 پنج درصد افزايش يافته است

دولت قطر اقامت و محدوديت بر پنج عضو طالبان را تمديد كرد

کشته شدن 5 مهاجم انتحاری در ننگرهار


